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Zmiana przepisów

Nawet 40 tys. kierowców może stracić prawo jazdy
Ochrona pieszego w rejonie
przejść dla pieszych

Od lipca mają obowiązywać
zaostrzone przepisy drogowe.
Najważniejsze zmiany dotyczą ujednolicenia kwestii
związanych z przekroczeniem prędkości oraz ochrony
pieszych w rejonach przejść.
Z szacunków Ministerstwa
Infrastruktury wynika, że
w efekcie tylko w tym roku
20 tysięcy, a w przyszłym
40 tysięcy kierowców może
stracić prawo jazdy.

Za przekroczenie prędkości
utrata prawa jazdy
Najważniejsze zmiany dotyczą
ujednolicenia przepisów dotyczących przekroczenia prędkości.
Obecnie za przekroczenie prędkości o ponad 50/h kierowca
może stracić prawo jazdy na trzy
miesiące. Dotyczy to jednak tylko
terenu zabudowanego. Za przekroczenie prędkości poza nim
kierowcy narażają się na mandat
w wysokości 500 zł i 10 punktów
karnych. W lipcu ma się to zmienić.
W myśl nowych przepisów kierowca straci prawo jazdy po przekroczeniu prędkości o ponad 50
km/h także poza terenem zabudowanym. Bez znaczenia będzie
również pora dnia – przypomnijmy,
że aktualnie kierowcy w nocy



zdj. pixabay

w obszarze zabudowanym mogą
jeździć nieco szybciej do 60 km/h
(od 23.00 do 5.00 rano) Ma to na
celu przede wszystkim poprawę
bezpieczeństwa pieszych jako
niechronionych uczestników ruchu
drogowego. - Z analiz badawczych
wynika, że różnica prędkości
między 50 i 60 km/h ma istotne

znaczenie dla długości drogi hamowania pojazdu oraz potencjalnych skutków zdarzeń drogowych.
Ponad 95% pieszych ma szanse
przeżyć wypadek przy prędkości
uderzenia przez pojazd mniejszej
niż 30 km/h, a szanse te bardzo
spadają, gdy prędkość pojazdu
uderzającego w pieszego jest

większa od 50 km/h – twierdzą
przedstawiciele
Ministerstwa
Infrastruktury.
Ustawodawca zrobił symulację
spodziewanych efektów. Wynika
z niej, że tylko w tym roku z prawem
jazdy może pożegnać się około 20
tysięcy kierowców! W przyszłym
liczba ta ma się podwoić.

Na tym jednak nie koniec zmian.
Za sprawą przepisów wprowadzone
zostanie pierwszeństwo pieszego
jeszcze przed przejściem dla pieszych. Będzie trzeba więc nie tylko
zwolnić przed pasami, ale także obserwować otoczenie i przepuszczać
czekające przy przejściu osoby.
Przypomnijmy, że obecnie prawo
zobowiązuje kierowców zbliżających się do przejścia do zachowania
szczególnej ostrożności i ustąpienia
pierwszeństwa pieszemu, który już
wszedł na pasy. W myśl nowych
przepisów, kierowcy zbliżający się do
przejścia – poza oczywiście zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu
znajdującemu się na przejściu – będą
musieli zmniejszyć prędkości tak, aby
„nie narazić na niebezpieczeństwo
pieszego znajdującego się w tym
miejscu lub na nie wchodzącego,
a także do ustąpienia pierwszeństwa
pieszemu wchodzącemu na to przejście albo znajdującemu się na nim”.
Co istotne jednak dotychczasowy
obowiązek zachowania przez pieszego szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię
lub torowisko, zostanie rozszerzony
również na pieszego wchodzącego
na jezdnię lub torowisko.
Katarzyna Gwara

ZBIGNIEW BAJKOWSKI

SPRAWDŹ, CO MOŻE PYLIĆ W TWOIM OGRODZIE

Chciałbym, aby nasz szpital był jednym
z najlepszych w województwie

Alergiku - uważaj
na te rośliny!

Gdy przed blisko rokiem Zbigniew Bajkowski obejmował funkcję dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Częstochowie, placówka – łagodnie mówiąc – była w nie najlepszej kondycji. Teraz
przechodzi wręcz rewolucję – widać to już na pierwszy rzut oka. Dzięki pozyskiwanym środkom udaje
się realizować liczne inwestycje. Poprawiła się też atmosfera między zarządzającymi, a personelem.
Szpital stara się również odbudować dobre imię wśród pacjentów.
Ciąg dalszy na str. 3

WALORYZACJA

W tym roku czerwiec
bez strat dla emerytów
Osoby, które myślą o złożeniu wniosku o emeryturę w czerwcu bieżącego roku, nie
muszą obawiać się niekorzystnej waloryzacji składek mającej wpływ na wysokość
świadczenia. Zgodnie z założeniami Tarczy Antykryzysowej 3.0., ZUS wyliczy emeryturę, o którą zawnioskuje się w czerwcu, w ten sam sposób jak emeryturę
wnioskowaną w maju.
Ciąg dalszy na str. 4

W okresie wiosenno-letnim męczy cię katar i kaszel? Prawdopodobnie w ten sposób twój organizm reaguje na pylące rośliny.
Sprawdź, na które trzeba szczególnie uważać.
Ciąg dalszy na str. 7
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ZBIGNIEW BAJKOWSKI

Ruszył proces śmiercionośnego Chciałbym, aby nasz szpital był jednym
gangu dopalaczami
z najlepszych w województwie

Przed Sądem Okręgowym w Częstochowie ruszył proces gangu z
Zawiercia handlującego dopalaczami. Dwa lata temu czwórka
oskarżonych wprowadziła do obrotu ok. 3 kg niebezpiecznych
substancji na terenie woj. śląskiego. Cztery osoby zmarły.

- Proces rozpoczął się - informuje
Dominik Bogacz, rzecznik prasowy SO
w Częstochowie. Oskarżonych doprowadzono na salę rozpraw z aresztu.
W marcu 2018 roku policjanci z
KWP w Katowicach zatrzymali Monikę N. i Dagmarę L. oraz dwóch
dostawców Dariusza W. i Bartosza
M. Gang od lata 2018 r. zajmował
się na terenie Zawiercia sprzedażą
dopalaczy. Z handlu tymi substancjami dwie oskarżone kobiety
uczyniły sobie stałe źródło dochodu. Sprzedaż prowadziły wśród
bliższych i dalszych znajomych.
Miały ustaloną cenę sprzedaży na
20 złotych za tzw. indywidualną
porcję konsumencką, której wiel-

kość wynosiła od 0,2 do 0,4 grama.
Porcja taka pozwalała na odurzenie
dwóch osób. W 2018 roku w pow.
zawierciańskim na skutek zażycia
niebezpiecznych substancji 4 osoby
straciły życie, 8 z zatruciami trafiło
do szpitali. Badania toksykologiczne potwierdziły w krwi zmarłych obecność dopalaczy.
Prokurator zarzucił całej czwórce
popełnienie przestępstw polegających na uczestniczeniu w obrocie
znacznych ilości dopalaczy, udzielaniu nieodpłatnym, sprzedaży i
posiadania dopalaczy, sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia
i zdrowia wielu osób, narażeniu
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu 14 osób z
powiatu zawierciańskiego i innych
miast województwa śląskiego,
składania fałszywych zeznań, wywieraniu wpływu na świadka postępowania za pomocą groźby
bezprawnej. Oskarżonym grozi do
bea
10 lat więzienia.

POWRÓT PODSTAWÓWEK

Czy częstochowscy
uczniowie wrócą do szkół?
Od 25 maja realizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
w szkołach podstawowych.
Uczestnictwo w nich nie będzie
jednak obowiązkowe. W Częstochowie
nie
wszystkie
podstawówki zostaną ponownie
otwarte - rodzice dziewięciu z
nich nie wyrazili chęci posyłania
dzieci. Swoją działalność wznowią
więc wszystkie podstawówki
poza SP7, 9, 15, 17, 22, 30, 37, 47,
ZSP3. W sumie chęć powrotu do
szkół zadeklarowało 423 uczniów.

Powrót do szkoły odbędzie się
na jasno określonych warunkach
i z zachowaniem reżimu sanitarnego. Środki dezynfekujące i środki
ochrony częstochowskim placówkom przekaże miejski Wydział
Zarządzania Kryzysowego. Jak przebiegać będzie sam pobyt uczniów
w szkołach? Zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Głównego Inspektora Sanitarnego i
Ministerstwa Zdrowia:
■ należy dopilnować, aby wszystkie
osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały
rękawiczki ochronne, miały zakryte
usta i nos oraz nie przekraczały
obowiązujących stref przebywania,
■ należy regularnie myć ręce
wodą z mydłem, oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do
szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza,
po skorzystaniu z toalety,
■ w grupie będzie mogło przebywać
do 12 uczniów, przy czym w wyjątkowych sytuacjach ta liczba może
wzrosnąć do 14,
■ na jednego ucznia powinny przypadać przynajmniej 4 metry kwadratowe powierzchni sali,
■ w ławce może siedzieć tylko jeden
uczeń, a odległość między stanowiskami uczniów powinna wynieść
minimum 1,5 metra,
■ uczniowie nie mogą wymieniać się
przyborami szkolnymi,

■ uczniowie nie powinni przynosić
ze sobą do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów,
■ z sal lekcyjnych oraz gimnastycznych usunięte powinny być
wszystkie przedmioty, których nie
da się łatwo zdezynfekować,
■ pracownicy szkolni powinny zachować między sobą minimum 1,5
metrowy odstęp,
■ należy wietrzyć sale co najmniej
raz na godzinę, w czasie przerwy,
a w razie potrzeby także w czasie
zajęć,
■ zaleca się korzystanie przez
uczniów z boiska szkolnego oraz
pobyt na świeżym powietrzu na
terenie szkoły, przy zachowaniu
zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi,
■ do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną,
■ szkoła musi również zwrócić
uwagę na prace porządkowe i
odpowiednio częste sprzątanie
sal, łazienek oraz korytarzy - dodatkowo w łazienkach powinny
pojawić się instrukcje prawidłowego mycia rąk.

Co jeszcze zmienia się
w edukacji?
→ *Od poniedziałku (25 maja)
uczniowie ósmych klas szkół
podstawowych mają możliwość skorzystania z konsultacji
na terenie szkoły, szczególnie
z przedmiotów, z których będą
zdawać egzaminy między 16 a 18
czerwca.
→ *od poniedziałku (25 maja) ruszają także konsultacje dla absolwentów szkół, podchodzących
w czerwcu do matury
→ *od 1 czerwca wszyscy uczniowie
będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich
przedmiotów na terenie szkoły. To
ma umożliwić m.in. rozmowę na
temat ocen końcowych.

Katarzyna Gwara
* dane na 20.05.2020

Dokończenie ze str. 1



Zbigniew Bajkowski - dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. NMP w Częstochowie

Redakcja: Ostatnie miesiące dla
niemal wszystkich polskich szpitali nie były łatwe. Teraz można
powiedzieć, że powoli wszystko
wraca do normy...

Zbigniew Bajkowski: Biorąc pod
uwagę sytuację, w której się znaleźliśmy, nasz szpital radzi sobie
całkiem nieźle. Nie odnotowaliśmy
żadnych zakażeń wewnątrzszpitalnych związanych z koronawirusem.
Uważam, że to ogromny sukces.
Oznacza to, że procedury, które wdrożyliśmy się sprawdzają, a jakość naszej pracy jest wysoka. Stworzyliśmy
osobne wejścia na teren placówki
dla personelu medycznego oraz dla
pacjentów. Osoby są wpuszczane na
teren placówki pojedynczo, a przy
wejściu dokonywany jest pomiar
temperatury ciała. Wchodzący na
teren obiektu mają obowiązek dezynfekować ręce oraz posiadać własną
maseczkę ochronną na twarz. Obowiązkiem pacjentów jest również wypełnienie ankiety epidemiologicznej.
Red.: W szpitalu od niedawna odbywają się też planowe operacje.

Z.B.: Staramy się wrócić do normalnego funkcjonowania. Wprowadziliśmy odrębną procedurę do
kwalifikowania pacjentów na zabiegi planowane. Nasza działalność
rozszerza się jednak coraz mocniej
również poza oddziały zabiegowe.
Przyjmujemy także pacjentów na
oddziały pobytowe w trybie planowym. Częstochowa jako pierwsza
w województwie śląskim podjęła się
tego zadania i rozpoczęła planowe
przyjęcia do szpitala.
Red.: Patrząc na to, co się aktualnie dzieje w szpitalu, możemy
chyba z optymizmem patrzeć
w przyszłość. Placówka ma bardzo
ambitne plany inwestycyjne.

Z.B.: Przed nami bardzo intensywne
lata. Inwestycje są związane zarówno z zakupem sprzętu, jak i robotami remontowo-budowlanymi.
Na wyznaczone cele udało nam się
pozyskać w sumie 50 mln złotych.
Ten szpital takich pieniędzy nie widział chyba od początku swojego
istnienia! Największa część, bo około
21-22 mln złotych, zostanie wydana
na budowę i wyposażenie trzech sal
operacyjnych. Nowy blok operacyjny
powstanie w miejscu oddziału chirurgii onkologicznej. Ona oczywiście
wróci, ale dopiero po remoncie. Kolejną część środków – około 6 mln
zł - przeznaczymy na zakup sprzętu
medycznego. Pieniądze na ten cel
pochodzą z nadwyżki budżetowej
samorządu województwa śląskiego.
Dotację unijną również zamierzamy
przeznaczyć na zakup sprzętu. Część
z tych funduszy wydaliśmy już na
przystosowanie oddziału zakaźnego na Tysiącleciu do przyjęcia
pacjentów zakażonych bądź podejrzanych zakażeniem koronawirusem.
Poza tym pozyskaliśmy około miliona na remont starych sal operacyjnych, również na Tysiącleciu. W tej
chwili będą one wykorzystywane
do wykonywania zabiegów u ludzi
chorych na koronawirusa, oczywiście o ile zajdzie taka potrzeba.
Później natomiast będą wykorzystywane przez oddział chirurgii onkologicznej, który będzie musiał się
na jakiś czas przeprowadzić z ulicy
Bialskiej na ulicę PCK. Po powrocie
tego oddziału na ulicę Bialską, na
Tysiąclecie przeniesiemy pracownie
endoskopową oraz pracownię pulmonologiczną. Obecnie mieszczą
się one w zupełnie przypadkowych
pomieszczeniach. Po inwestycji
z pieniędzy budżetu województwa
śląskiego, zyskają one nowoczesne
oblicze. Poza tym około 250 tysięcy
wydaliśmy na adaptację jednej
kondygnacji budynku na Kucelinie.
Obecnie jest on wykorzystywany
podczas procedur kwalifikowania
pacjentów na zabiegi i oddziały
szpitalne. Z kolei 7 mln 600 tys.
przeznaczymy na zakup sprzętu do
sterylizatorni, która obecnie jest
w opłakanym stanie, a także na zakup
sprzętu do pracowni endoskopowej,
zakup łóżek, materacy oraz sprzętu
informatycznego. Z tych samych pieniędzy zamierzamy również kupić
nowy ambulans, który ma zastąpić
najbardziej wysłużony, z którego
placówka korzysta od niemal 30 lat.
Wchodzimy też w nowy projekt informatyczny, który będzie związany
z tworzeniem wspólnej bazy danych dla szpitali marszałkowskich.
Będzie to znacznie ułatwienie
dla pacjentów. Jest on wart około

11-12 mln złotych. Gdy uda nam
się sfinalizować wszystkie prace –
w tym te związane z budową trzech
sal operacyjnych (pod koniec drugiego kwartału 2022 roku), szpital
właściwie przeskoczy dwie, trzy
dekady w swoim rozwoju. Na tym
jednak nie zamierzamy poprzestać.
Przygotowujemy się do sprzedaży
niektórych działek na Tysiącleciu
i na Bialskiej należących do szpitala. Chodzi o te miejsca, których
w żaden sposób nie wykorzystujemy. Szacujemy, że są one warte
około 20 mln zł. Pieniądze chcemy
przeznaczyć na remont dużego
bloku operacyjnego na Bialskiej.
Chcemy go rozpocząć w okolicach
marca/kwietnia przyszłego roku.
Będzie to bardzo trudna logistycznie operacja. Poza tym chcemy
wyremontować pierwsze piętro na
Tysiącleciu i przenieść tamtejszy
oddział wewnętrzny, który jest
w opłakanym stanie. Koniecznie
musimy wyremontować oddział gastroenterologii włącznie z przeniesieniem wszystkich pracowni.
Red.:
Inwestycje
finansowe
w szpital to nie jedyne zmiany.
Z naszych informacji wynika, że
znacznie poprawiła się również
atmosfera pracy.

Z.B.: Bardzo mnie to cieszy. W momencie, gdy zaczynałem pracę,
szpital był w stanie całkowitego rozkładu. Były ogromne problemy interpersonalne. Permanentne konflikty
były na porządku dziennym. W tej
chwili współpraca między mną, a personelem układa się dobrze, z niektórymi oddziałami wręcz wzorowo. To
niezwykle istotne – jedną kwestią są
bowiem pieniądze i związane z nimi
inwestycje, a drugą atmosfera w placówce. Na dodatek zaczynają nas
dostrzegać młodzi lekarze. Jeszcze
rok temu było to nie do pomyślenia.
Chcemy odbudować opinię i renomę
tego szpitala. Na przestrzeni lat zostały one mocno nadszarpnięte.
Krótko mówiąc, jesteśmy świadkami absolutnej rewolucji zarówno
jeśli chodzi inwestycję, wizerunek
szpitala, mentalność personelu, jak
i sposób funkcjonowania. Ogromnym
wysiłkiem samej placówki, jak i władz
wojewódzkich zamierzamy realizować proces, który ma doprowadzić
do tego, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie
będzie jednym z najlepszych i najnowocześniejszych miejsc do leczenia
w naszym województwie.
Red.: Dziękujemy za rozmowę
i życzymy powodzenia.

Rehabilitacja
na Warszawskiej
Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED sp. z o.o.
Oddział w Częstochowie
42-200 Częstochowa , ul. Warszawska 30
Umawianie wizyt: osobiście w Rejestracji lub pod nr tel 34 399 47 10 w godz. 8:00 - 20:00

Oferujemy szeroki zakres usług, mających na celu przywrócenie sprawności fizycznej,
wyeliminowanie dolegliwości bólowych oraz poczucia zadowolenia
oraz komfortu psychicznego.
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MYSZKÓW

W tym roku
czerwiec bez strat
dla emerytów

Kradł akumulatory
z sygnalizatorów świetlnych

Dokończenie ze str. 1

- W poprzednich latach, osoby
urodzone w czerwcu, które chciały
przejść od razu po uzyskaniu wieku
emerytalnego na emeryturę, często
wstrzymywały się ze złożeniem
wniosku o świadczenie do lipca
z uwagi na niekorzystny sposób
waloryzacji – przypomina Beata
Kopczyńska, regionalny rzecznik
prasowy ZUS województwa śląskiego. - Różnica w wysokości emerytury, o którą wnioskowano w lipcu
w stosunku do wysokości, o którą
wnioskowano w czerwcu czasami
wynosiła nawet 300 zł. W tym roku,
z uwagi na epidemię koronawirusa,
w Tarczy Antykryzysowej 3.0., przyjęto rozwiązanie, dzięki któremu
emerytury, o które wnioskujący wystąpią w czerwcu, będą obliczane
tak jak świadczenia, o które wnioskowano w maju – tłumaczy.

Emerytura to prawo, a nie
obowiązek
Moment przejścia na emeryturę
po osiągnięciu powszechnego
wieku emerytalnego to indywidualna sprawa dla każdego. Trzeba
pamiętać o tym, że emerytura jest
prawem, a nie obowiązkiem. - Nie
jest tajemnicą fakt, że im później
zdecydujemy się przejść na emeryturę, tym będzie ona wyższa.
Schemat obliczania emerytury premiuje osoby, które dłużej pracują

i dłużej odprowadzają składki, bo
im dłużej pracujemy, tym więcej
składek zostaje zapisanych na
koncie emerytalnym i więcej razy
są one waloryzowane, po drugie
im później idziemy na emeryturę,
tym krótszy jest współczynnik dotyczący dalszego trwania życia, który
również brany jest pod uwagę przy
obliczaniu wysokości emerytury tłumaczy rzeczniczka.

Wniosek nawet do 30 dni po
epidemii
W związku z występowaniem epidemii, wniosek o emeryturę można
złożyć w terminie do 30 dni liczonych od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii. Jeśli w oświadczeniu dołączonym do wniosku świadczeniobiorca wskaże, że chciałby by ZUS
ustalił prawo i wysokość świadczenia oraz jego wypłatę od wcześniejszego miesiąca, wskazanego
w oświadczeniu, to tak się stanie, o
ile na wskazany moment spełnione
były ustawowe warunki do przyznania i wypłaty świadczenia.
- Przed złożeniem wniosku o emeryturę, zachęcamy do skorzystania
z kalkulatora na PUE ZUS, który
wyliczy prognozowaną wysokość
emerytury. To może nam pomóc w
podjęciu tak ważnej decyzji jaką jest
moment przejścia na świadczenie podpowiada Beata Kopczyńska.
Katarzyna Gwara

ZMIANY W PSP

Częstochowscy
strażacy mają nowego
komendanta
St. kpt. mgr inż. Tomasz Bąk został
nowym komendantem miejskim
PSP w Częstochowie. Na stanowisku zastąpił st.bryg. mgr
inż. Jarosława Piotrowskiego.

Podczas uroczystości związanej
ze zdaniem obowiązków komendanta funkcjonariusze i pracownicy
cywilni podziękowali st.bryg. mgr
inż. Jarosławowi Piotrowskiemu
za wspólną wieloletnią służbę. W
częstochowskiej straży pożarnej
pracował on od 1985 roku. Na przestrzeni lat zajmował szereg kierowniczych stanowisk, a od 2016
roku kierował Komendą Miejską
Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Wielokrotnie dowodził
akcjami ratowniczo - gaśniczymi,
podejmował skuteczne działania
mające na celu ciągłe doposażanie
częstochowskiej straży w nowoczesny sprzęt, dbał także o poprawę
warunków socjalno-bytowych w
obiektach Komendy Miejskiej PSP
w Częstochowie.
Z dniem 18 maja Komendant
Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak
powierzył st. bryg. Jarosławowi Piotrowskiemu pełnienie obowiązków
Zastępcy Świętokrzyskiego Komen-

danta Wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej w Kielcach.
Komendantem miejskim PSP w
Częstochowie został st. kpt. mgr inż.
Tomasz Bąk, który dotychczas był
zastępcą komendanta miejskiego.
Ukończył Szkołę Aspirantów PSP w
Poznaniu w 1997 roku i rozpoczął
służbę w Komendzie Rejonowej
PSP w Częstochowie na stanowisku
dowódcy zastępu. Od sierpnia 1997
roku pełnił służbę w Ośrodku Szkolenia PSP w Częstochowie, a od
stycznia 1999 roku w Komendzie
Miejskiej PSP w Częstochowie zajmując kolejno stanowiska dowódcy
sekcji, zastępcy dowódcy zmiany,
a od 2013 roku zastępcy dowódcy
JRG. St. kpt. mgr inż. Tomasz Bąk
ma duże doświadczenie taktyczne
i operacyjne w dowodzeniu działaniami ratowniczo- gaśniczymi.
Współpracuje ze środowiskiem
Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu Częstochowy i powiatu częstochowskiego.
Odznaczony został Brązowym
Medalem za Długoletnią Służbę,
Brązową
Odznaką „Zasłużony
dla Ochrony Przeciwpożarowej” ,
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Złotym Krzyżem WOPR.
Katarzyna Gwara

zdj. KMP w Myszkowie

Do dziesięciu lat więzienia grozi
mężczyźnie, który... kradł akumulatory zasilające sygnalizatory
świetlne przy budowie dróg
w powiecie myszkowskim. Jego
działalność powodowała znaczne
utrudnienia w ruchu pojazdów
na odcinkach budowanych dróg.
Sprawca wpadł w ręce stróżów
prawa na gorącym uczynku. 54letni mieszkaniec Żarek usłyszał
już zarzuty i przyznał się do
winy. Tłumaczył się trudną sytuacją finansową. Prokurator
zastosował wobec podejrzanego
policyjny dozór.

Myszkowscy policjanci od pewnego czasu pracowali nad sprawą
kradzieży akumulatorów zasilających sygnalizatory świetlne, które
znajdowały się przy budowie dróg
w powiecie myszkowskim. Złodziej działał pod osłoną nocy. Do
pierwszych kradzieży doszło pod
koniec kwietnia. Akumulatory zginęły między innymi przy ul. Zawierckiej w Myszkowie, Lgocie
Nadwarcie, w Poraju oraz na terenie powiatu zawierciańskiego.
Jego działalność powodowała
znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów na odcinkach budowanych
dróg. Kolejnym punktem złodzieja
miała być ulica 3 Maja w Poraju. Tu
sprawca pojawił się w nocy z poniedziałku na wtorek. Był przygotowany do „skoku” - miał specjalne
narzędzia, którymi rozciął skrzynkę
z akumulatorem oraz samochód
do ucieczki. Co ciekawe okazało
się, że... samochód nie był dopuszczony do ruchu i nie miał obowiązkowego ubezpieczenia. Sam
złodziej na dodatek był pijany –
miał ponad promil w wydychanym

powietrzu. Na widok policyjnego
patrolu próbował uciekać do lasu,
ale po krótkim pościgu został zatrzymany. Od razu trafił do policyjnego aresztu.
Śledczy zabezpieczyli w jego
fiacie dwa akumulatory, które
pochodziły z wcześniejszej kradzieży. W sumie w jego mieszkaniu
i w miejscu gdzie upłynniał swoje
łupy zabezpieczono 12 sztuk akumulatorów. Zgromadzony materiał
dowodowy pozwolił na przedstawienie 54-letniemu mieszkańcowi
Żarek zarzutów związanych z kradzieżami z włamaniem, jak również jazdą „na podwójnym gazie”.
Okazało się jeszcze, że mężczyzna
nie ma prawa jazdy – stracił je na
początku roku właśnie za prowadzenie po pijanemu. Mężczyzna
tłumaczył swoje działania trudną
sytuacją finansową. Wstępnie straty
oszacowano na około 7 tys tys. złotych. Wobec sprawcy prokurator
zastosował środek zapobiegawczy
w postaci policyjnego dozoru. Grozi
mu do 10 lat więzienia.
Katarzyna Gwara

Mentolowe
Mentolowe
tylko
do
tylko do
20
maja
20 maja
Polska należy do rynków z największym udziałem papierosów
mentolowych. Po te wyroby sięga nawet 30 proc. konsumentów.
Ponad połowa palaczy nie wie o nadchodzącym zakazie.
Już 20 maja nikt legalnie nie kupi w Polsce papierosów mentolowych.
I pojawia się problem, bo zbyt wielu palaczy deklaruje,
że będzie kupowało te produkty na czarnym rynku
– alarmuje Polska Izba Handlu.
Zakaz handlu papierosami mentolowymi to
efekt wdrożenia dyrektywy unijnej. Ich wycofanie będzie miało ogromny wpływ na handel
detaliczny w Polsce. – Ta grupa produktów odpowiada za ok. 5 do 15 proc. obrotów małych
i średnich sklepów. Obawiamy się wzrostu
szarej strefy. W związku z tym zakazem blisko
20 proc. konsumentów deklaruje, że będzie
kupowało papierosy na czarnym rynku – mówił Maciej Ptaszyński, wiceprezes PIH podczas
konferencji prasowej 12 maja.
Zaapelował on do ministerstwa finansów
i służb celnych o działania, które nie dopuszczą do zalania polskiego rynku papierosami
niewiadomego pochodzenia i z przemytu.
– Tuż za naszą wschodnią granicą znajdują
się potężne fabryki, które produkują papierosy bez żadnego nadzoru i nie spełniają norm
jakości, a dodatkowo mogą zawierać różne
substancje niewiadomego pochodzenia. Wg
PIH, 26 mld zł wynoszą roczne przychody
budżetu państwa z tytułu sprzedaży wyrobów tytoniowych. Tak więc 7-9 mld złotych
pochodzi ze sprzedaży papierosów mentolowych.

Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych nie będzie dotyczył m.in. papierosów
elektronicznych o takim smaku. Część palaczy
skorzysta więc z alternatywy.
Wyniki badań niezależnych podmiotów, które analizują e-papierosy albo dotyczą produktów Vype, są zbliżone do naszych i potwierdzają
znaczną redukcję substancji szkodliwych i zdecydowanie mniejsze ryzyko biologiczne, niż
w przypadku tradycyjnych papierosów – mówi
Marianna Gaca z laboratorium BAT w Southampton. – W badaniach klinicznych obserwujemy znaczną redukcję biomarkerów, które
mogłyby wskazywać na zachodzące w organizmie zmiany związane z chorobami odtytoniowymi. Podobne wyniki osiągają osoby, które
całkiem zerwały z nałogiem lub nigdy nie paliły.
Do tej pory BAT przeprowadził m.in. ponad
80 analiz chemicznych, 35 testów określających wpływ na komórki organizmu oraz 20 badań klinicznych tylko na produktach globalnej
marki Vype. Jedyny pewny sposób na uniknięcie ryzyka zachorowania na choroby odtytoniowe, to rzucenie palenia oraz unikanie biernego wdychania dymu papierosowego.

AKTUALNOŚCI
BON OD RZĄDU

RESORT ZDROWIA

Ministerstwo nie sfinansuje
testów dla pracowników
przedszkoli
Przed blisko miesiącem władze
miasta wystąpiły z wnioskiem do
Ministerstwa Zdrowia o przeprowadzenie
testów
dla
osób
opiekujących się przedszkolakami
i dziećmi do lat 3 w ponownie
otwieranych placówkach. - Resort
zdrowia odesłał jednak do wytycznych, w których nie ma mowy
o testach dla pracowników tych
jednostek – mówi Marcin Breczko
z biura prasowego magistratu.

Przypomnijmy, pod koniec kwietnia
Ministerstwo Edukacji Narodowej
zmieniło rozporządzenie w sprawie
czasowego
ograniczenia
funkcjonowania jednostek sytemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Zapis umożliwił ponowne otwarcie
żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz przedszkoli specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach
szkolno-wychowawczych. W związku
z tym prezydent Częstochowy wystąpił
do Ministra Zdrowia o sfinansowanie
testów w kierunku SARS-CoV-2 dla pracowników przedszkoli i żłobków. Zwrócił
uwagę, że wznowienie ich działalności
wiąże się z ryzykiem, a w przeznaczonych dla nich rządowych wytycznych
nie uwzględniono postępowania wobec
personelu, który mógł być narażony na
zetknięcie z koronawirusem. Zdaniem
władz Częstochowy, wykonanie testów
wracającemu do pracy personelowi
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winno być jednym z warunkiem ponownego, w pełni bezpiecznego uruchomienia tych jednostek.
List prezydenta miasta został także
przekazany do wiadomości Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz
Wojewody Śląskiego.
- W odpowiedzi resort zdrowia lakonicznie odesłał do opublikowanych
w Biuletynie Informacji Publicznej
przez Głównego Inspektora Sanitarnego wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli i instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 – czyli
do tych samych zaleceń, w których brak
wzmianki o testowaniu personelu tych
placówek. W wytycznych GIS jest mowa
jedynie o postępowaniu w przypadku
podejrzenia zakażenia u personelu
– placówki zostały zobowiązane do
przygotowania procedury na wypadek
zakażenia koronawirusem lub zachorowania na wywołaną przez niego chorobę – tłumaczy Marcin Breczko.
Na terenie Częstochowy jest 8 placówek zapewniających – w normalnej
sytuacji – opiekę blisko 400 dzieciom
w wieku do lat 3, oraz 91 przedszkoli,
oddziałów i punktów przedszkolnych,
w których opiekę sprawuje się nad
7,3 tys. dziećmi (także w sytuacji braku
ograniczeń związanych z epidemią).
Obecnie – w ograniczonym stanem
epidemii zakresie – przyjmuje dzieci
żłobek miejski, niepubliczne punkty
żłobkowe, część miejskich i niepublicznych przedszkoli.
Katarzyna Gwara

5.

STRAŻ MIEJSKA

Kolejne „wraki”
Kto
znikają
dostanie
z częstochowskich
kasę
parkingów
na wakacje?
Trwają intensywne prace nad ostatecznym kształtem bonu turystycznego,
który byłby impulsem do podróżowania
po naszym kraju. Z jeszcze nieoficjalnych informacji wynika, że od swojego
pracodawcy miałyby je otrzymywać
osoby zatrudnione na umowę o pracę
i zarabiające poniżej 5200 zł brutto
miesięcznie. 1000 plus ma być przyznawane co roku.

Nad powstaniem bonu pracują Ministerstwo Rozwoju oraz Polska Organizacja Turystyczna. Jego celem ma być wsparcie polskiej
branży turystycznej po kryzysie wywołanym
epidemią koronawirusa. W związku z zaistniałą sytuacją, w tym roku bon w 90 proc.
miałby zostać sfinansowany z budżetu państwa, a 10 proc. miałby stanowić wkład
własny pracodawcy. Będzie można go zrealizować wyłącznie w naszym kraju. Ma mieć
formę karty pre-paidowej, a więc będzie go
można zrealizować tylko w tych obiektach,
które mają terminale, będą mogły z tego
korzystać. Kartą będzie można zapłacić nie
tylko za noclegi, ale także usługi dodatkowe
np. usługi przewodnika. Będzie można wykorzystać ją również w biurach podróży. Bon
turystyczny ma być ważny przez dwa lata.
Ostateczna wersja programu powinna być
znana w najbliższych dniach.
Katarzyna Gwara

Blisko 300 samochodowych „wraków” zniknęło
z częstochowskich parkingów, dzięki działaniom
realizowanym przez strażników miejskich. W tym
roku – jak na razie – udało się usunąć dziewięć pojazdów, które były długotrwale nieużywane
i blokowały miejsca parkingowe

- Od początku 2018 roku do 19 maja częstochowscy
strażnicy miejscy przeprowadzili ponad 288 „wrakowych” interwencji – mówi Artur Kucharski, rzecznik
straży miejskiej. W ubiegłym roku usunięto 63 pojazdy.
- Na działania strażników miejskich złożyło się 11 zleceń
odholowania samochodów na parking strzeżony, a także
52 rozmowy z właścicielami aut. Dzięki temu pojazdy,
które długotrwale blokowały parkingi, zostały „zabrane”
przez swoich właścicieli i tym samym zwolniły miejsca
parkingowe tak bardzo oczekiwane przez innych mieszkańców – dodaje Artur Kucharski.
Największe „czyszczenie” częstochowskich parkingów
z tzw. „wraków” odbyło się jednak w 2018 roku. Wówczas
dzięki skutecznym interwencjom częstochowskich strażników miejskich na terenie miasta zwolniło się aż 216
miejsc parkingowych. Funkcjonariusze oczywiście wciąż
kontynuują swoje działania.
Przy tej okazji przypominamy, straż miejska może zlecić
odholowanie pojazdu, który spełnia wymogi długotrwale
nieużywanego na wniosek zarządcy drogi. Mieszkańcy,
którym przeszkadzają tzw. „wraki” w pierwszej kolejności swoje uwagi powinni zgłosić do zarządcy drogi,
który następnie powinien powiadomić częstochowską
straż miejską. Na terenach spółdzielni mieszkaniowych
wniosek powinna natomiast złożyć spółdzielnia.
Katarzyna Gwara
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MOBILNE PUNKTY POBRAŃ

NIEPOKOJĄCE ZJAWISKO

Możesz sprawdzić,
czy jesteś zakażony

Zgłaszajcie się do szpitali,
nie przerywajcie leczenia

Jesteś na kwarantannie i chcesz
wiedzieć, czy jesteś zakażony koronawirusem? Badanie możesz
wykonać w 12 dniu pod warunkiem, że masz własny samochód,
którym pojedziesz na miejsce pobrań bez kontaktu z innymi
osobami. Test jest bezpłatny, ale
możesz go wykonać wyłącznie 12
dnia kwarantanny. Jeśli się zgłosisz
w innym dniu, nie wykonasz testu.
Nawet płatnie.

Na miejsce pobrań nie wolno jechać
rowerem, motocyklem, komunikacją
miejską ani pieszo. Jeżeli nie masz
możliwości bezpiecznego dotarcia do
punktu pobrań, skontaktuj się z sanepidem, który ma możliwość umówienia
cię na pobranie wymazu w miejscu odbywania kwarantanny.- Po drodze do
mobilnego punktu pobrań nie wysiadaj
nigdzie z samochodu ani nie załatwiaj
żadnych spraw – apeluje resort zdrowia.
Jeśli osoba odbywająca kwarantannę
razem z tobą również ma zrobić test
tego samego dnia, możecie pojechać
jednym samochodem. Koniecznie zabierz
ze sobą dokument ze zdjęciem i swoim
nr PESEL. Podczas wyjścia z domu przestrzegaj zasad higieny i społecznego
dystansu, idąc do auta, załóż maseczkę,
kichaj w zgięty łokieć, zachowaj odległość 2 m od innych osób. Na miejscu
nie wysiadaj z auta. Wymaz z nosogardzieli zostanie pobrany przez otwarte
okno samochodu.
Test jest bezpłatny, ale możesz go
wykonać wyłącznie 12 dnia kwarantanny. Jeśli się zgłosisz w innym dniu,
nie wykonasz testu. Nawet płatnie.

Wynik badania zobaczysz na swoim
Internetowym Koncie Pacjenta, będziesz o nim również poinformowany
przez laboratorium.
Po zalogowaniu się na Internetowym
Koncie Pacjenta zobaczysz jeden z czterech komunikatów:
● negatywny – wynik ujemny testu
(nie wykryto SARS-CoV-2). To
oznacza, że nie masz koronawirusa,
zachowaj jednak dotychczasowe
środki ostrożności i higieny. W przypadku negatywnego wyniku stacja
sanitarno-epidemiologiczna
powinna zwolnić Cię z kwarantanny.
● niediagnostyczny – to oznacza, że
próbka jest niezdatna do badania,
należy pobrać kolejną próbkę od
pacjenta i jak najszybciej przekazać do badania.
● nierozstrzygający – to znaczy, że
wynik jest na granicy analitycznej
czułości testu, wymaga zbadania
kolejnej próbki pobranej od pacjenta po 24–48h.
● pozytywny – wynik dodatni testu
(wykryto SARS-CoV-2). Potwierdzono obecność koronawirusa, Ty
i osoby, które miały z Tobą bliski
kontakt, powinny zastosować się
do zasad kwarantanny.
W przypadku dodatniego wyniku,
skontaktuj się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i postępuj zgodnie
z otrzymanymi zaleceniami albo
zgłoś się do lekarza w szpitalu jednoimiennym lub na oddziale zakaźnym.
W naszym mieście punkt pobrań
– nad którym czuwa Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny im. N.M.P.
w Częstochowie – funkcjonuje przy
Katarzyna Gwara
Alei Pokoju 44.

Niestety, z obawy przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2
odnotowano spadek liczby pacjentów przyjmowanych do
szpitali onkologicznych, a także
wzrost liczby pacjentów odwołujących wizyty. Konsekwencje
mogą być tragiczne. Jak bowiem wiadomo zbyt późne
rozpoczęcie leczenia onkologicznego, daje zdecydowanie
gorsze rokowania i zmniejsza
szanse na pokonanie choroby.

W związku z zaistniałą sytuacją Ministerstwo Zdrowia zwróciło się z apelem o zgłaszanie się
do szpitali, poradni i oddziałów
onkologicznych
w przypadku
podejrzenia nowotworu oraz o nieprzerywanie podjętego leczenia.

- Pomyślność leczenia chorób
nowotworowych zależy przede
wszystkim od stadium zaawansowania choroby – podkreśla Łukasz
Szumowski, minister zdrowia.
- Zapewniam, że w dobie pandemii
COVID-19 szpitale/oddziały onkologiczne zobowiązane są do przestrzegania najwyższych standardów
bezpieczeństwa, w tym korzystania
ze środków ochrony osobistej.
Dzięki wprowadzonym standardom,
zgłaszający się pacjenci mają zagwarantowaną bezpieczną diagnostykę, a leczenie prowadzone
jest w warunkach monitorowanych
w trybie ciągłym – zaznacza.
Oczywiście przez udaniem się do
szpitala, możemy skonsultować
się z lekarzem telefonicznie. Jednocześnie, mając na uwadze
kluczowy czynnik rokowań jakim
jest stadium nowotworu, apeluję

do wszystkich Polaków, o systematyczne wykonywanie badań
profilaktycznych – podsumowuje
Łukasz Szumowski. Pamiętajmy, że
wykonywanie badań profilaktycznych daje szanse na zidentyfikowanie nowotworu we wczesnym
stadium, a wczesne rozpoczęcie
leczenia daje z kolei większe
szanse na pokonanie choroby!
Więcej informacji na temat
dostępnych programów profilaktyki onkologicznej można
uzyskać na stronie Ministerstwa
Zdrowia oraz pacjent.gov.pl. Informacje o adresach, telefonach,
lokalizacji i godzinach otwarcia
placówek, które realizują badania w ramach programów profilaktycznych, można znaleźć na
stronie Zintegrowanego Informatora Pacjenta.
Katarzyna Gwara

Onkologia na Warszawskiej
Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED sp. z o.o.Oddział w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. Warszawska 30
Wielopłaszczyznowe działania
W szpitalu nad pacjentami czuwa wysokospecjalistyczna kadra medyczna. Jej trzon stanowi zespół doświadczonych, zaangażowanych i niezwykle życzliwych
onkologów klinicznych z Częstochowy, którymi kieruje
dr n. med. Barbara Huras. Zespół lekarski wzmacniają
także specjaliści z zakresu dietetyki, rehabilitacji ambulatoryjnej oraz psychologii.
Przy ulicy Warszawskiej w Częstochowie powstał
nowoczesny szpital onkologiczny, który leczy
w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia. - Specjalistyczny Szpital Onkologiczny
NU-MED - ma za zadanie niesienia jak najszerszej
pomocy Pacjentom, reagowanie na ich potrzeby
i podejmowanie holistycznych działań związanych
z przywróceniem zdrowia – podkreśla Magdalena
Banach - zastępca dyrektora placówki.
Świadomość prozdrowotna i czujność
onkologiczna
W Polsce na przestrzeni ostatnich lat liczba zachorowań na nowotwory złośliwe wzrosła ponad dwukrotnie. Obecnie choroby te są drugą najczęstszą
przyczyną zgonów. Placówka, która funkcjonuje w naszym mieście przy ulicy Warszawskiej ma wpłynąć na
profilaktykę, wczesne wykrywanie, diagnostykę onkologiczną i terapię chorób nowotworowych. Jej celem jest
również edukacja zdrowotna, promocja zdrowia i kształtowanie świadomości prozdrowotnej oraz czujności
onkologicznej. - Wszystko to ma duże znaczenie w strategicznym procesie leczenia onkologicznego. Nasza placówka ma szansę przyczynić się do zmniejszenia liczby
tzw. „białych plam”, wskazanych przez mapy potrzeb
onkologicznych – dodaje Magdalena Banach.

Kompleksowe leczenie
Specjalistyczne odżywanie, rehabilitacja oraz wsparcie
psychologiczne to niezwykle istotne elementy, które
mają również ogromny wpływ na leczenie onkologiczne.
NU-MED zapewnia więc dostęp do specjalistów z tych dziedzin. Jak podkreślają medycy, leczenie żywieniowe jest nieodłączną częścią procesu leczniczego, która ma za zadanie
poprawę bądź utrzymanie stanu odżywienia na odpowiednim
poziomie. To z kolei ma bezpośredni wpływ na wyniki leczenia
oraz związane z tym rokowania. Kompleksowe postępowanie
w placówce NU-MED obejmuje również rehabilitację psychospołeczną, która odgrywa bardzo ważną rolę w przypadku
osób leczonych z powodu nowotworów złośliwych. Z kolei rehabilitacja w trybie ambulatoryjnym ma na celu przywrócenie
sprawności fizycznej, wyeliminowanie dolegliwości bólowych
oraz poczucia zadowolenia oraz komfortu psychicznego.
Dowiedz się więcej
Częstochowska placówka działa w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Znajdziemy w niej
poradnię onkologiczną oraz oddziały chemioterapii
– jednodniowy i szpitalny. Do poradni onkologicznej
można się zgłaszać bez skierowania (wystarczą wskazania z badań diagnostycznych, nawet podstawowych).
Więcej na temat szpitala onkologicznego znajdziemy
na stronie: www.nu-med.pl/czestochowa/ oraz
www.facebook.com/OnkologiaNaWarszawskiej.

Leczą chorych na nowotwory
mimo epidemii
Obawa przed zakażeniem koronawirusem nie może powstrzymywać Pacjentów przed leczeniem nowotworu.
Codziennie w Polsce ok 300 osób dowiaduje się, że jest
chorych na raka. Ok 1 mln osób żyje w naszym kraju z chorobą nowotworową. Pacjenci chorzy na raka nie mogą
mieć odraczanych żadnych procedur związanych z diagnostyką i leczeniem, ponieważ ryzyko progresji choroby
nowotworowej i pogorszenia rokowania jest większe
niż ryzyko zachorowania na Covid-19. Na dodatek Pacjenci onkologiczni są w grupie wysokiego ryzyka związanego z ciężkim przebiegiem infekcji COVID-19. - Dobro
Pacjenta onkologicznego jest nadrzędnym dobrem.
Lęk przed wirusem nie wpływa na podjęcie decyzji
o jego leczeniu – podkreśla dr n. med. Barbara Huras
– ordynator oddziału Onkologii Specjalistycznego
Szpitala Onkologicznego NuMed w Częstochowie.
- Oczywiście stosujemy wszystkie zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego
oraz postępujemy zgodnie z rekomendacjami PTOK
( Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej), żeby zapewnić bezpieczeństwo oraz ograniczać ryzyko infekcji
COVID-19. Podpisujemy się pod Apelem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiej Koalicji Pacjentów
Onkologicznych do Pacjentów o zgłaszanie się do
szpitali onkologicznych w przypadku podejrzenia nowotworu oraz nieprzerywanie leczenia przeciwnowotworowego i postępowanie zgodnie z zaleceniami
lekarza prowadzącego – tłumaczy.

PORADNIK
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Alergiku - uważaj na te rośliny!
Dokończenie ze str. 1

Alergia to nieprawidłowa reakcja organizmu na niegroźny zazwyczaj czynnik.
W procesie alergicznym układ odpornościowy traktuje te niegroźne substancje
jako elementy zagrażające, co wywołuje reakcję mającą na celu ich zneutralizowanie i wydalenie z organizmu. Jak się ona objawia? Przede wszystkim
łzawieniem, pieczeniem i zaczerwienieniem oczu, katarem, kichaniem, dusznościami, kaszlem, a w niektórych sytuacjach nawet pokrzywką, nudnościami,
wymiotami, bólem brzucha czy biegunką. Obecnie na choroby alergiczne cierpi
połowa Polaków – skala ta zwiększa się z każdym rokiem. Najczęściej występujące alergeny to roztocza, sierść zwierząt, wełna i pierze oraz oczywiście pyłki
roślin i zarodniki grzybów pleśniowych. Te dwa ostatnie są najbardziej uciążliwe zwłaszcza w miesiącach wiosenno-letnich. Sprawdźcie, co i z jaką intensywnością będzie pylić w najbliższym czasie.

Babka /pixabay.com

Alternaria to rodzaj grzybów workowych, do których można zaliczyć wiele gatunków. Są one najczęstszą przyczyną alergicznego nieżytu nosa oraz astmy. Alternaria występują w zasadzie wszędzie – potrafią skolonizować każde miejsce w prawie każdych warunkach. Występują w glebie i na wielu roślinach.
Lubią wysoką wilgotność powietrza i ciepło.Najbardziej narażeni na problemy są alergicy, ale i u zdrowych osób mogą pojawić się objawy uczulenia po kontakcie z zarodnikami tych pleśni.

Cladosporium to grzyby mikroskopowe (grzyby pleśniowe), które występują powszechnie na całym
świecie. Grzyby te powodują alergie u około 10 proc. populacji. Siedliskiem grzyba Cladosporium mogą
być zbutwiałe liście, gnijące rośliny, warzywa czy zboża, sery i warzywa. Grzyby te namnażają się także w
otoczeniu zbiorników wodnych. Cladosporium występuje ponadto powszechnie w pomieszczeniach
mieszkalnych – idealne warunki do jego rozwoju panują m.in. w ramach okiennych czy brudnych lodówkach. Ponadto Cladosporium występuje w wilgotnych, niewentylowanych pomieszczeniach.
Uczulenie manifestuje się przede wszystkim występowaniem objawów ze strony układu oddechowego,
takich jak: alergiczny nieżyt nosa, kaszel, duszności.

Komosa to pospolity, jednoroczny chwast. Rośnie nawet do 150 cm (na bardzo żyznych glebach). W Polsce najpowszechniejsza jest komosa biała, pospolicie zwana lebiodą. Rośnie
w całej Polsce, praktycznie wszędzie: na łąkach,
nieużytkach. Jej pyłek jest bardzo lotny, a ponieważ jest to chwast niezwykle powszechny,
w czasie pylenia pyłku jest naprawdę dużo.
Osoby uczulone na pyłek komosy zwykle mają
takie objawy, jak: katar, uczucie zatkanego nosa, ból głowy, swędzenie oczu, zapalenie spojówek. Rzadko występuje astma.

Dąb /pixabay.com

Masz alergię? Natych stronach znajdziesz pomoc:
www.pta.med.pl
na stronie Polskiego Towarzystwa Alergologicznego znajdziesz porady dla alergików

Komosa /pixabay.com

oraz wytyczne dla pacjentów chorych na astmę.

www.pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta
w tym miejscu dowiesz się, jak bez wychodzenia z domu uzyskać receptę na potrzebne ci
leki przeciw alergii i astmie.

www.gov.pl/web/koronawirus/teleporady
rejestr-placowek-podstawowej-opieki-zdrowotnej-poz
dowiesz się, gdzie możesz uzyskać teleporadę specjalisty, jeśli prowadzący cię alergolog
jest niedostępny.


Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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Aromatyczny i ziołowy
Nie dość, że pięknie pachną to
na dodatek możemy je wykorzystać na wiele sposób. O czym
mowa? O aromatycznych ziołach, które możemy posadzić we
własnym ogródku. Dlaczego
warto to zrobić? Sprawdźcie!

● Zioła mogą rosnąć na specjalnie
wydzielonych ziołowych rabatach, ale możemy posadzić je
nawet na skalniakach, pomiędzy
kamieniami. Można je wyho-

dować z nasion lub kupić rozsadę.
● Nie są wybredne – będą rosnąć
również na piaszczystych i ubogich chlebach. Sprawdzą się też na
pod drzewami, jako wypełnienie
nierównych i mało żyznych miejsc
(idealnym wyborem w takim przypadku będą np. kocimiętka, oregano, tymianek).
● Zioła są samowystarczalne – nie
potrzebują ciągłego podlewania.
● Dzięki nim w naszym ogrodzie
zaroi się od pięknych motyli.

Zwabią również pszczoły, bo to rośliny miododajne.
● Wiele z nich dzięki swoim właściwościom jest w stanie odstraszyć
komary i kleszcze (np. lawenda,
mięta, bazylia).
● Nie musimy ich siać co roku – z powodzeniem utrzymają się przez
kilka dobrych sezonów. Tak będzie

między innymi w przypadku np.
mięty, tymianku, melisy, rozmarynu, ogórecznika, czy oregano.
● Nie dość, że pięknie pachną to na
dodatek mogą nam posłużyć jako
przyprawy. Możemy je dodać do potraw zrywając prosto z ogródka, bądź
zamrozić i sięgnąć po nie zimą. Najsilniejszy aromat mają listki zbierane
w godzinach przedpołudniowych.
Dobrze jest przycinać lub uszczykiwać
wierzchołki ziół,bo lepiej się rozkrzewią.
Jeśli chcemy je zasuszyć, musimy
sprawdzić, jak to robić w przypadku
konkretnych ziół – w przeciwnym razie
mogą stracić walory smakowe.
● Wiele ziół można wykorzystać do
leczenia. Oprócz niezrównanych wa-

lorów smakowych zioła - szczególnie
świeże - mają jeszcze inne zalety.
Dostarczają mikroelementów oraz
witamin, a także regulują przemianę
materii. Zioła działają często antyseptycznie i korzystnie wpływają na procesy trawienne ludzkiego organizmu.
● Pomagają również w odchudzaniu
– każdy więc, kto chciałby lepiej
niż dotychczas zadbać o swoje
zdrowie, figurę i urodę, powinien
na dobre zaprzyjaźnić się z ziołami.
● Zioła możemy uprawiać nie tylko
w ogródku, ale również na balkonie,
a nawet na parapetach w kuchni
– we wszelkiego rodzaju pojemnikach, donicach, naczyniach itd.

Katarzyna Gwara
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Kleszcze - poznaj wroga
W całym kraju mamy prawdziwy wysyp kleszczy i meszek.
- Jest ich zdecydowanie więcej
niż w poprzednich latach –
ostrzegają eksperci. Jak się
przed nimi ochronić?

CZEREMCHA

utrwalić kolor). Ze zbiorem owoców
należy poczekać aż będą w pełni
dojrzałe (czarne).
Kwiaty czeremchy warto zebrać
z jeszcze jednego powodu. Napar
z nich, stosowany zewnętrznie,
świetnie działa na skórę. Ma właściwości nawilżające i wygładzające,
zmniejsza obrzęki, a także likwiduje… cienie pod oczami.
Skutecznie także wybiela skórę
i przebarwienia. Ma też działanie
przeciwzapalne i zmniejsza łojotok.

Czy czeremcha jest trująca?
W opisach czeremchy pojawia
się informacja, że jest ona trująca.
Rzeczywiście zawiera glikozydy cyjanogenne, które przekształcają się
w cyjanowodór (kwas pruski). Występują on przede wszystkim w nasionach, dlatego trzeba na nie uważać
i nie zjadać pestek. Jednak warto
wiedzieć, że te same związki występują w pestkach jabłek, gruszek,
moreli, brzoskwiń, wiśni, czereśni,
a także w migdałach. U czeremchy
glikozydy są obecne także w korze
i liściach (związki: prulaurazyna, prunazyna).
Działanie toksyczne tych substancji
można zlikwidować poprzez gotowanie,moczenie, suszenie, fermentacja.
Szkodliwych substancji pozbawiony
jest miąższ owoców, przygotowując
przetwory należy pozbyć się pestek.

Surowcem zielarskim są kwiaty,
kora i owoce czeremchy. Wodne
wyciągi z czeremchy mają m.in.
działanie uspokajające, obniżają
ciśnienie krwi. Są żółcio- i moczopędne, regulują przemianę materii (kora, w przeciwieństwie do
kwiatów, działa przeciwbiegunkowo/ jednak lepiej jej nie stosować na własną rękę/.
Czeremcha działa też odkażająco,
a wytwarzane przez nią fitoncydy
hamują rozwój chorobotwórczych
mikroorganizmów.

Czeremcha w kuchni
Kiedy czeremcha kwitnie warto
zebrać jej kwiaty. Można z nich
zrobić herbatkę (pięknie pachnie)
lub ususzyć i również wykorzystać
w ten sposób. Uwaga – duże ilości
mają działanie przeczyszczające.

Przepis na syrop z kwiatów
czeremchy:
- kwiatki z około 40 kwiatostanów
zalewamy ciepłym syropem zrobionym z 1l wody,
- 1 kg cukru i z dodatkiem soku
z jednej cytryny.
- następnie odstawiamy sok
w ciepłe, słoneczne miejsce. Po
3-4 dniach odcedzamy, - doprowadzamy do wrzenia i wekujemy.
Można go pić z wodą lub dodawać
do innych napojów czy deserów.
Ze względu na migdałowy aromat,
można nim zastępować sztuczne
„olejki” migdałowe.

EUKALIPTUS

Przepis na środek z czeremchy
zabijający kleszcze:
1. Pociąć drobno gałąź czeremchy.
2. Wyłożyć pocięte gałęzie do
garnka, zalać zimną wodą i zagotować. Gdy odwar zacznie wrzeć,
zmniejszyć ogień i gotować 30
minut. Zdjąć z palnika i odstawić
do ostygnięcia. Po ugotowaniu
odwar zmieni kolor na czerwony.
4. Odwar zlać do spryskiwacza lub
konewki.
5. Spryskiwać nim trawnik i krzaki
w ogrodzie.
6. Z resztek odwaru można zrobić
kompost.
Owoce czeremchy, dojrzewające
późną jesienią, świetnie nadają się
na przetwory: dżemy, konfitury, galaretki, nalewki, syropy, soki. Aby
pozbyć się pestek wystarczy przegotowane owoce przetrzeć przez
sito (ale róbmy to tak, żeby pestek
nie uszkodzić). Czeremcha wymaga
sporo cukru, a smak i aromat przetworów podkreśli niewielki dodatek
kwasku cytrynowego (pozwoli też

- to drzewo albo krzew najczęściej o białych kwiatach. Gdy
zgnieciemy świeży liść eukaliptusowy, poczujemy ostry, drażniący
zapach. Dla kleszczy jest on wyjątkowo nieprzyjemny. Suszony
eukaliptus, podobnie, jak mięta,
także zniechęci kleszcze.
Ekstrakt z olejku eukaliptusa
nie tylko odstrasza kleszcze, ale
także zmniejsza ryzyko zakażenia
oraz goi skórę po ukąszeniach.
Olejek eteryczny eukaliptusowy,
10ml - cena od 8zł
Niebieski eukaliptus GONNI odstrasza komary. Sadzonki już od 12 zł

lawendy i saszetki lawendowe
w szafie z ubraniami to sprawdzony
sposób na mole atakujące odzież.
Nie tylko mole ubraniowe, ale też
mole spożywcze, ukrywające się
w mące, kaszy, ryżu czy makaronie,
boją się lawendy. Komary, muchy,
mrówki faraonki i mszyce tak samo
nie lubią zapachu lawendy.

Lawenda dobra dla mebli

Czeremcha w kosmetyce

Czeremcha w ziołolecznictwie

- to drzewo, które w maju oszałamia zapachem białych kwiatów.
Ma jadalne czarne jagody, a jej
kwiaty, owoce i kora są wykorzystywane w ziołolecznictwie i kuchni.
Charakterystyczny zapach czeremchy, odstraszający kleszcze,
pochodzi od jej kwiatostanów. Gdy
kora i liście czeremchy zostaną
uszkodzone czy oderwane, też wydzielają się specyficzna woń.
Cena czeremchy pospolitej ’Colorata’ już od 16 zł w szkółkach
krzewów ozdobnych.

LAWENDA
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- pochodzi z tej samej rodziny, co
kocimiętka, czyli jasnotowatych.
Kwitnie na fioletowo, różowo albo
biało. Olejek eteryczny w kwiatach lawendyzniechęca kleszcze
do ataku ofiary. Podobnie olejek
ten działa na mole. To dlatego suszone kwiaty lawendy lub saszetki
o zapachu lawendowym wkłada się
między ubrania do szafy.

Nie bez powodu wybrane preparaty do czyszczenia i pielęgnacji
mebli mają nie tylko lawendowy
zapach, lecz również lawendę
w składzie. Lawenda nadaje się do
mycia drewnianych powierzchni,
zostawiając na nich niewidoczną
warstwę ochronną. Aby po odkurzaniu mieszkania nie było czuć
charakterystycznego
zapachu,
można zainwestować w lawendowy
zapach do odkurzacza lub worek do
odkurzacza o zapachu lawendy.

TYMIANEK

Lawenda dobra na wszystko
Kwiaty lawendy rozwijają się
w czerwcu, a roślina potrafi nieprzerwanie kwitnąć aż do października.
Krzewinka ta ma wiele walorów, zarówno ozdobnych jak i praktycznych. Zacznijmy od tego, że lawenda
jest bardzo dekoracyjna. Posadzona
grupami na rabacie lub w doniczce,
staje się efektownym elementem
różnych roślinnych kompozycji,
choć może również z powodzeniem
rosnąć w pojedynkę.
Od dawna też są znane właściwości
lecznicze lawendy. Działa nieco podobnie do melisy, a więc uspokaja,
łagodzi stres i depresje, pomaga w zasypianiu. Ma też właściwości dezynfekujące, więc nadaje się do płukania
jamy ustnej oraz gardła. Trądzik i inne
pryszcze stają się mniej widoczne
albo całkiem znikną, jeżeli będziemy
przemywać miejsca zmienione chorobowo wacikiem zwilżonym olejkiem
lawendowym czy tonikiem z dodatkiem wyciągu z tej rośliny. Preparat
przynosi ulgę po ukąszeniu owadów.
Olejek lawendowy likwiduje wszy
i gnidy. Lawenda wpływa dobrze na
kondycję i wygląd włosów.

- wywodzi się z rodziny jasnotowatych, podobnie, jak kocimiętka i
lawenda. Tymianek to zioło, które
kwitnie na liliowo, różowo albo
biało.Jego orzeźwiający zapach
odpędza jednak kleszcze. Wypróbowany środek to ziołowy preparat
własnoręcznej roboty.

Przepis:
Należy zaparzyć w małej ilości wody
tymianek oraz rozmaryn, dodając sok
z wyciśniętej cytryny. Otrzymany płyn
trzeba przelać do buteleczki z atomizerem i spryskać skórę.
Ziele tymianku charakteryzuje się
szeregiem dobroczynnych właściwości. Działa wykrztuśnie i wspomaga leczenie kaszlu. Pobudza
wydzielanie soku żołądkowego
i ogranicza zaburzenia trawienne.
Cena 3,70zł za 50g.

POWOJNIK CLEMATIS

Lawenda jako przyprawa
Ma dość intensywny smak i aromat,
jednak używana z umiarem może
wspaniale urozmaicić smaki potraw
kuchni śródziemnomorskiej, dań
z grilla oraz przeróżnych słodkich
wypieków. Znakomicie sprawdza się
też w postaci herbatek.
Roślina jest spotykana w kuchni.
Jest częstym składnikiem ziół prowansalskich, znanych i lubianych
w kuchni. Stosuje się ją jako dodatek do sałatek i surówek, sosów
i domowych ciast. Podkreśla smak
i zapach dań z kurczaka. Nie wolno
jednak przesadzać z tą przyprawą,
ponieważ jej silny kwiatowo-cytrynowy, rześki aromat potrafi zdominować zapach potrawy.

Przepis:
Można samemu zrobić cukier lawendowy: do słoika ze zwykłym
białym cukrem wystarczy wsypać
2-3 łyżki posiekanych kwiatów lawendy, wymieszać całość, zamknąć
i odstawić na 1,5 miesiąca. Potem
należy przesiać cukier przez sito
(kwiaty lawendy pozostaną na nim).
Cukrem lawendowym można słodzić
herbatę albo dodawać go do ciast,
ewentualnie do jogurtu naturalnego.

Lawenda kontra mole
Woreczki z suszonymi kwiatami
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Olejki eteryczne, których zapachu
szczególnie nie lubią kleszcze

● Olejek goździkowy – jest nie tylko
składnikiem preparatów przeciw
kleszczom i owadom, ale również
jest stosowany w leczeniu np.
bólu głowy, bólu ucha, niestrawności, stresu, a nawet zakażeń
krwi. Olejek goździkowy jest też
składnikiem świec zapachowych
odstraszających kleszcze i komary.
● Olejek różany – poza działaniem odstraszającym pajęczaki,
wykazuje m.in. działanie bakteriobójcze, antywirusowe, antyseptyczne, bądź przeciwzapalne.
● Olejek lawendowy – pachnie
słodko i przyjemnie, ale owady
go nie lubią.
● Olejek z trawy cytrynowej – odstrasza kleszcze, muchy, meszki,
pchły. Może być rozpylany bezpośrednio na skórę.
● Olejek eukaliptusowy – dowiedziono, że ekstrakt z eukaliptusa
nie tylko odstrasza kleszcze, ale
też zmniejsza ryzyko zakażeń.
● Olejek cytronelowy – delikatnie
rozcieńczony z wodą chroni przed
ukąszeniami kleszczy, pcheł i komarów. W przypadku ukąszenia
owada – łagodzi swędzenie.
Ponadto wykazuje działanie
przeciwbólowe i pomaga w schorzeniach trawiennych.
● Olejek z drzewa herbacianego
– można go aplikować na skórę
bezpośrednio z buteleczki.
● Olejek tymiankowy – jest jednym
z najmocniejszych olejków eterycznych, odstrasza kleszcze, komary, meszki. Wykazuje działanie
przeciwzapalne, antywirusowe,
przeciwgrzybiczne.
● Olejek paczulowy – nie tylko
odstrasza kleszcze i komary, ale
też jest antidotum na ukąszenia
żmij, wykazuje działanie antyseptyczne, bakteriobójcze, przeciwbólowe.
● Olejek z mięty pieprzowej – rozpylony na ubraniu, na framudze
drzwi czy okien odstrasza szkodniki. Ponieważ mięta pieprzowa
ma silne działanie, nie powinny
jej używać kobiety w ciąży i dzieci.

Jak przygotować preparat
odstraszający kleszcze?
Wybieramy odpowiedni olejek
eteryczny- od 5 do 10 kropli i mieszamy go z oleju roślinnego około
z 50 ml (np. rzepakowego, słonecznikowego, lnianego, jojoba, z nasion
winogron czy z wiesiołka).

Domowe sposoby na kleszcze

- rodzaj roślin z rodziny jaskrowatych. Obejmuje ok. 500 gatunków.
Występują na całym świecie
w strefie klimatu umiarkowanego
i ciepłego. Największa liczba uprawianych gatunków pochodzi z Chin
i Japonii. W Polsce okres kwitnienia
przypada od maja do października.
Roślina lekko trująca. Trujące są
sok, liście, kwiaty i owoce.

Przepis:
Aby przygotować odwar z clematisu, świeże kwiaty zalewamy
gorącą wodą (w proporcjach 1:1)
i pozostawiamy na dwie godziny.
Następnie przelewamy do spryskiwacza lub konewki. Odwarem
spryskujemy trawnik i krzewy, który
możemy kupić w sklepie w cenie
od 10 zł za 100g. Spryskanie trawnika i drzewek w ogrodzie sprawi,
że kleszcze (a także inne insekty)
szybko znikną z naszego ogrodu.

Niektórzy przekonują, że witaminy
z grupy B zmieniają skład naszego
potu, a to w pewnym stopniu odstrasza kleszcze. Dobrym jej źródłem
jest m.in. piwo. Jeśli nie jesteś fanem
piwa, możesz również sięgnąć po
kaszę, orzechy, pestki, fasolę czy
wątróbkę i szpinak, gdyż to również
produkty bogate w witaminę B.
Z produktów żywnościowych
warto zwrócić uwagę na czosnek.
Jego intensywna
woń zmiesza się z zapachem naszego potu i skutecznie zniechęci
kleszcze do kontaktu z nami.

Maści rozgrzewające
Maści rozgrzewające zazwyczaj
w swoim składzie mają olejek eukaliptusowy, rozmarynowy, balsam
peruwiański i kamforę, które skutecznie odstraszają kleszcze. Pod
wpływem ciepła zapach olejków
jest jeszcze bardziej intensywny, co
skutecznie zniechęca kleszcze do
ukłucia.
TS
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Maj i czerwiec w ogrodzie
W ostatniej dekadzie maja na rozsadniku wysiewamy rośliny dwuletnie, takie jak dzwonki ogrodowe,
miesięcznice, naparstnice, bratki,
malwy. W maju wysadzamy też
rozsady niecierpków, cynii, astrów
chińskich, bratków ogrodowych,
kocanek, lwich paszczy, begonii,
szałwii, aksamitek, ślazówki, petunii, werbeny, żeniszka, lobelii,
smagliczki, thunbergii oskrzydlonej, czy kobei.

Czerwiec

Aby wiosną i jesienią cieszyć się
zielenią i kolorowymi kwiatami,
które wręcz eksplodują w naszych przydomowych rajach,
musimy poświęcić im trochę
czasu. Jakie prace powinniśmy
obowiązkowo wykonać w maju
i czerwcu w naszych ogrodach?

Maj
W maju powinniśmy się przede
wszystkim
przyjrzeć
naszym
iglakom. Należy dokładnie sprawdzić, czy nie zamieszkały w nich
„nieproszeni goście”. Jeśli takowych zauważymy, sięgnijmy po
odpowiednie preparaty. Poza tym
możemy również pokusić się o posadzenie kolejnych – pamiętajmy
jednak, aby postawić na drzewka,
które mają dobrze rozwinięte korzenie, w przeciwnym razie roślina

może się nie przyjąć. Gdy na drzewach pojawią się pierwsze pąki,
sięgnijmy po opryski chroniące
przed grzybami. Z tych owocowych
usuńmy najmniejsze, uszkodzone,
słabo wykształcone i noszące
znamiona chorób zawiązki – zapewni to dorodne owoce. Młodym
drzewkom warto dostarczyć nawozu azotowego.
Zerknijmy też na nasze grządki
warzywne. Usuńmy pojawiające
się chwasty i przystąpmy do siania.
W ziemię możemy „wrzucić” nasiona marchwi, pietruszki oraz
buraków. Poza tym zadbajmy też
o te warzywa, które zasialiśmy
w kwietniu – koniecznie je przerwijmy, by miały miejsce na rozrost.
Poza tym w maju możemy również rozsadzić byliny. To także
czas na sianie złocieni, goździków
maciejek, nagietków czy nasturcji.

W czerwcu zwróćmy szczególną
uwagę na pojawiające się w większej
ilości szkodniki. Często oglądajmy
wierzchołki pędów i spodnią stronę
liści. W razie konieczności sięgnijmy
po środki owadobójcze. Wzmocnimy nasze drzewa owocowe i iglaki

specjalnymi nawozami. To właśnie
w czerwcu formują się zawiązki
owoców na ten rok i zawiązki pąków
kwiatowych na przyszły sezon.
W tym letnim miesiącu możemy
również rozmnożyć sadzonki wielu
krzewów, np. forsycji, wiciokrzewów,
pięciorników czy tawuły. Wysadzamy
do gruntu rozsadę warzyw, których
nie zdążyliśmy posadzić w maju.
Poza tym na początku czerwca wysiewamy więc ogórki, kukurydzę,
kalarepę, dynie, patisony. Za dwa tygodnie siejemy fasolkę szparagową
i koper; pod koniec miesiąca - sałatę
i rzodkiewkę na poplony oraz cykorię
sałatową na jesienny zbiór korzeni
przeznaczonych do pędzenia. Palikujemy pomidory i usuwamy im boczne
pędy z kątów liści.
Zwróćmy też uwagę na nasze
kwiaty. Warto jak najszybciej usuwać
te, które już przekwitły, bo zawiązywanie nasion osłabia rośliny i skraca
ich kwitnienie. Dlatego też kiedy
na przykład liście tulipanów zaschną, wykopujemy cebule i przez
kilka dni suszymy w zacienionym,
ale przewiewnym miejscu. Potem

czyścimy je i przechowujemy w suchym pomieszczeniu do września.
Rozmnażamy przez podział gatunki,
które zakończyły kwitnienie, i te, które
będą kwitły jesienią. Rozsadzone kępy
podlewamyi cieniujemy, aby ułatwić
im przyjęcie się w nowym miejscu.
Gatunkami jednorocznymi wypełniamy
miejsca po roślinach cebulowych.
W czerwcu możemy też zasadzić rośliny dwuletnie: niezapominajki, bratki, stokrotki i inne, które
chcemy mieć w przyszłym roku. Nasiona umieszczamy w pojemnikach
z ziemią i ustawiamy w ogrodzie.
Można je też siać wprost do gruntu.
Nadal można sadzić drzewa i krzewy
sprzedawane w pojemnikach.
Pod koniec miesiąca można już
także zabrać się za przycinanie żywopłotów z roślin liściastych. Zbierajmy na kompost chwasty, skoszoną
trawę i resztki roślin, a także odpadki
z kuchni. Po kilkunastu tygodniach
ulegną one rozkładowi. Otrzymamy
wtedy wartościowy, naturalny
nawóz, którym zasilimy rośliny.



Katarzyna Gwara
zdj: pixabay.com

MOTORYZACJA
NAJNOWSZE DANE

Pod koniec kwietnia po polskich
drogach jeździły 11 132 elektryczne
samochody osobowe, z których 56%
stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. batteryelectricvehicles) – 6 267 szt., a pozostałą
część hybrydy typu plug-in (PHEV,
ang. plug-in hybridelectricvehicles)
– 4 865 szt.
Jak wynika z raportu, park elektrycznych pojazdów ciężarowych
i dostawczych w analizowanym
okresie zwiększył się do 585 szt.,
natomiast autobusów elektrycznych do 252 szt. W dalszym ciągu
rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na
koniec kwietnia osiągnęła liczbę
6 740 szt.
– Łączna sprzedaż EV w 2020 r.
pozostaje wyższa niż w tym samym
okresie 2019 r. Sektor elektromobilności okazał się odporniejszy na
skutki pandemii, ale na ostateczny
rachunek, jaki branży wystawi
kryzys, musimy jeszcze poczekać
- mówi Maciej Mazur, Dyrektor
Zarządzający PSPA. - To, co teraz
ważne, to dalszy rozwój zeroemi-

syjnego transportu, który powinien
być wsparty przez państwo, np.
w formie odliczenia 100% VAT od
nabycia i eksploatacji samochodów
elektrycznych czy też uproszczenia
procedur instalacji i odbioru infrastruktury ładowania. Pakiet niezbędnych zmian zaproponowało
PSPA – dodaje. Jak podkreśla Jakub
Faryś, Prezes PZPM bardzo znaczący
spadek sprzedaży odczuły wszystkie
segmenty i wszystkie rodzaje pojazdów. - Na tym tle najmniejsze
spadki odnotowały samochody
elektryczne - twierdzi. - Wydaje się,
że jest to spowodowane faktem, że
nabywcy pojazdów elektrycznych
są grupą klientów zdecydowanych
i przekonanych oraz wykazujących
troskę o środowisko. Zwykle są też
nieco lepiej sytuowani. Wszystko
to pozwala ocenić, że segment
pojazdów elektrycznych ma stabilną grupę odbiorców i z tego
względu nie podlega takim wahaniom nastrojów konsumenckich,
jak samochody z innymi napędami
– podsumowuje.
Wraz ze wzrostem liczby pojazdów, rozwija się również ogólnodostępna infrastruktura ładowania.
Pod koniec kwietnia w Polsce funkcjonowało 1131 stacji ładowania
pojazdów elektrycznych (2 106
punktów). 32% z nich stanowiły
szybkie stacje ładowania prądem
stałym (DC), a 68% wolne ładowarki
prądu przemiennego (AC) o mocy
mniejszej lub równej 22 kW.
Katarzyna Gwara

Twierdzą, że pomogą
w uniknięciu kontroli
Inspekcja Transportu Drogowego
ostrzega
przed
oszustami, którzy deklarują
pomoc w uniknięciu kontroli
w przedsiębiorstwach transportowych. W zamian żądają
wpłaty kilku tysięcy złotych.
Pieniądze trzeba wpłacić na
wskazany rachunek bankowy
w określonym terminie.
Oszuści wysyłają e-maile do
konkretnych firm transportowych. Z ich treści wynika, że zostały one wytypowane poprzez
losowanie do kontroli, którą
rzekomo ma przeprowadzić Inspekcja Transportu Drogowego.
Aby uwiarygodnić „ofertę” i przekonać przewoźnika do wpłaty
środków pieniężnych twierdzą,
że kontrola z założenia ma zakończyć się ujawnieniem nieprawidłowości i zastosowaniem
wysokich kar. To oczywiście próba
oszustwa. Inspekcja Transportu
Drogowego ostrzega i apeluje
do przewoźników, aby każdy tego
typu e-mail traktować z ostrożnością i nie reagować na żądania
oszustów. - Nie należy również
przekazywać
nieuprawnionym
osobom żadnych dokumentów
związanych
z
działalnością

Wybrane samochody na dzień 22 maja 2020 r.

AUDI A4
1.4 benzyna,
rok prod. 2017 kraj., I-wł.,
serwis., nawigacja
79.900 zł

TOYOTA AURIS
1.33 benzyna
rok prod. 2014, kraj.,
I – wł., serwis, F-VAT
34.900 zł

RENAULT CLIO
CZERWONY - 3 szt.
1.2 E+LPG, rok prod.
2017, kraj., I - wł.
F-VAT, serwis

33.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E,
rok prod. 2016

29.900 zł

11.

OSZUŚCI

Rośnie liczba samochodów
elektrycznych
Na koniec kwietnia w naszym
kraju było zarejestrowanych
łącznie 11 tys. 132 samochodów
osobowych z napędem elektrycznym
–
tak
wynika
z najnowszego Licznika Elektromobilności uruchomionego przez
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Polski Związek
Przemysłu Motoryzacyjnego.
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VW PASSAT
1,8 benzyna,
rok prod. 2008
I – wł., serwis,
F-VAT

22.900 zł

TOYOTA YARIS
1,5 benzyna,
rok prod. 2017
kraj., I – wł., serwis,
F-VAT

41.700 zł

VOLVO XC60 2.0 D,
rok prod. 2016,
nawigacja,
serwisowany, F-VAT,
I-wł.
82.900 zł

TOYOTA COROLLA
1.6 benzyna,
rok prod. 2017,, kraj.,
I-wł., na gwarancji
serwisowany

52.900 zł

transportową. Osoby, które otrzymają tego typu e-maile powinny
powiadomić właściwe organy
ścigania – apelują inspektorzy.
Przy tej okazji przypominamy,
że Inspekcja Transportu Drogowego typując przedsiębiorstwa transportowe do kontroli,
nie stosuje zasady losowania.
Oczywiście może przeanalizować stwierdzone podczas
kontroli drogowej naruszenia
dotyczące czasu prowadzenia
pojazdu, obowiązkowych przerw
i czasu odpoczynku kierowców,
w tym stosowania tachografów,

w danym roku kalendarzowym. Na podstawie dokonanej analizy
właściwy organ Inspekcji Transportu Drogowe określa wartość
wysokiego współczynnika ryzyka
występowania tych naruszeń,
dla danego roku, w terminie do
dnia 31 marca roku następnego.
W przypadku, gdy podmiot wykonujący przewóz drogowy zostanie
ujęty w wykazie sporządzonym
na podstawie dokonanej analizy podlega kontroli w siedzibie
tego podmiotu – podsumowują
inspektorzy.
Katarzyna Gwara

 22.900 zł n OPEL ASTRA V 1.4 benz., rok prod. 2017, kraj., I-wł. 49.900 zł
F-VAT, serwisowany
49.900 zł
AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj
15.900 zł
n OPEL ASTRA 1.6 benzyna, rok prod. 2010, kraj.
 38.900 - 39.900 zł n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
AUDI Q7 3.0 D, rok prod. 2006/2007
12.800 zł
BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
 5.500 zł n OPEL INSIGNIA 2.0D, rok prod. 2018, automat,
79.900 zł
nawigacja, kraj., I-wł.
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,
99.000 zł
automat, skóra, navi, czujniki
23.900 zł
n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008
n CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj. 22.900 zł n PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009
16.900 zł
19.900 zł n RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT 27.900 zł
n CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009
n FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017
36.500 zł n RENAULT MEGANE 1.2 E, rok prod. 2016I - wł. 39.900 zł
14.800 zł n RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja 29.900 zł
n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009
19.900 zł
n FORD FOCUS 1.6+LPG, kraj., I-wł., serwisowany
 37.900 zł n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010
n FORD FOCUS 1.8 D, rok prod. 2005
 8.900 zł n SEAT TOLEDO 1.2 E, ROK PROD. 2016, serwis
29.900
zł
kraj., I-wł., F-VAT
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,
29.900 zł n SKODA OCTAVIA 1.4 benzyna+gaz, rok prod. 2006 12.900 zł
serwis, F-ra VAT
14.900 zł
n FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.
21.900 zł n SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006
n TOYOTA AVENSIS 2.0 D, 2016, I-wł., serwis.,
n FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007-2009, 16.900

46.900 zł
F-VAT
- 21.900 zł
kraj.
n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, kraj. 21.900 zł
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
37.900 zł n TOYOTA RAV 4X4 DIESEL rok prod. 2007, kraj.
22.900 zł
I – wł.
n TOYOTA VERSO 2.0 D, rok prod. 2009, 7-os.
24.900 zł
n HYUNDAI i301.4 E, rok prod. 2016
41.900 zł
kraj., I-wł., serwis, gwarancja, F-VAT
19.900 zł
n TOYOTA YARIS 1.3 benzyna, rok prod. 2009, kraj.
23.900 zł n TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2016
n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010
33.900 zł
gwarancja, I-wł., F-VAT
n NISSAN MICRA 1.2 benz., rok prod. 2016,
22.900 zł n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007
17.900 zł
kraj., serwisowany
36.000 zł netto
15.900 zł n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014
n MERCEDES A 180 2.0 D, rok prod. 2008
n VW PASSAT 1.8 benz., 2016, nawigacja,
56.900 zł
n MERCEDES CL 550 5.4 benzyna, rok prod. 2007 106.000 zł
automat, I-wł., serwisowany, F-VAT
n MERCEDES VIANO 3.0 D, rok prod. 2008, kraj.,
52.900 zł n VW PASSAT 2.0 D, 2017, kraj., I-wł.,serwis., F-VAT 57.900 zł
I-wł.
 6.900 zł
n VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002
47.500 zł
n MINI COOPER 1.5 E, rok prod. 2016, kraj.
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008-2009 16.800 -19.900zł
n OPEL AGILLA 1.2 benzyna, rok prod. 2000
4.900 zł n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM
49.900 zł
n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.
 7.900 zł n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat
6.900 zł
n AUDI A3 1.9 D, rok prod. 2008

n
n
n
n
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Pieski szukają kochającego domu!

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT „AS”, JAMROZOWIZNA 1, 42-270 KŁOMNICE (WOJ. ŚLĄSKIE – 23 KM ZA CZĘSTOCHOWĄ)
Kontaktując się prosimy podać imię pieska. Istnieje możliwość dowozu psa do osoby adoptującej !Po wizycie przed-adopcyjnej, ankiecie i zwrocie kosztów za paliwo.
Można dzwonić od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 14:00 do 20:00. Tel: 731 749 481
HALO! To ja, Lili - mam pomysł „CHODŹMY DO CIEBIE!”
Ps.: Podaj mi poprawny adres, bo idę od 2017 ROKU! I mam
wrażenie, że to cały czas ten sam kojec, zamiast twojego domu. :(
Jestem bardzo radosną i delikatną sunią. Nie zjadam dzieci
ludzkich. ;) Na smyczy chodzę ładnie, nie szarpię i wszystko
dookoła jest superowe. Uwielbiam zabawy piłką lub z kolegą z boksu, na spacerze czasem.. może często też go zaczepiam do zabawy. Teraz szukam tego jedynego człowieka, co
dom mi da! Zapraszam do adopcji!
Lili - piesek
rok urodzenia : 2012
wielkość : średnia
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2726
data przyjęcia - 26-01-2017
Sterylizowana: Tak

LILI

Czaki niestety po zakończonym spacerze chowa się smutny
do budy. Czaki już dawno powinien być przez kogoś zauważony. Ten psiak nie jest konfliktowy zawsze na spacerze, kiedy
spotyka inne psiaki cieszy się na ich widok i nie wszczyna
awantur. Jest delikatny w stosunku do ludzi małych i tych dużych, na spacerach nie ciągnie. Czaki uwielbia spędzać czas na
wybiegu z człowiekiem, wtedy radośnie biega dokoła niego i
nie odmawia wspólnej szarpaniny panem misiem czy zabawy
piłeczką. Niestety, kiedy już wraca do boksu zrezygnowany
idzie do budy i nawet niechętnie wychodzi po jedzenie! Czaki
z każdym dniem coraz bardziej traci nadzieje, że znajdzie swój
jedyny dom...
Czaki - samiec
rok urodzenia : 30-04-2010
wielkość : mały
przebywa w kojcu nr A1 - nr 2908
data przyjęcia: 30-04-2018

Aż trudno nam uwierzyć, że Mia jeszcze szuka domu! Dziewczynka owszem nie jest najmłodsza, bo ma około 9-lat, ale jaka jest piękna! :)
Mia niestety woli być też bardziej jedynaczką lub zniesie obecność innego pieska, ale płci przeciwnej. Dziewczynka do
schroniska trafiła razem 11 innymi pieskami. Już nauczyła się
chodzić na smyczy. Lubi przychodzić do człowieka na kolana,
głaskanie. Nie narzeka podczas czesania, jest łagodna. Jej
oczka wpatrują się w człowieka z dużą miłości, że może tym
razem ją zabierzesz ze sobą do domu?

CZAKI
MIA

Czas na dom dla Lamenta! Lament to około 4 letni psiak,
który w schronisku pomieszkuje sobie od września, aż dziwne, że jeszcze nikt go nie wypatrzył. Lament jest bardzo kontaktowym psiakiem, co widać na zdjęciach. Nie szuka on
konfliktu z innymi psami, z chęcią się z nimi bawi na wybiegu. Lament wie co to smycz, ale na wybiegu spędza chętniej
czas, co najważniejsze łatwiej jest tam pchać się na człowieka. ;) No to jak Lament to Twój nowy kumpel? ;)
ADOPTUJ!

LAMENT

Arnold to bardzo mały i przyjacielski piesek:) Bardzo ceni sobie przyjaźń z człowiekiem i już przez kraty wystawia nos do
każdego napotkanego człowieka. Na smyczy, jak i na wybiegu
jest bardzo grzeczny. Nie jest agresywny do innych psów, bardzo długo siedział z kolegą, który się wszystkiego boi i pomagał mu w socjalizacji.

To już czas, aby ktoś adoptował tego cudownego starszego
pana. Diesel ma około 10/11 latek, do schroniska trafił interwencyjnie razem z 11 innymi psiakami. Chłopak nie jest konfliktowy do innych psów. Uwielbia ludzi, ale musi przekonać
się, że nic mu nie grozi. Dieselek teraz uczy się chodzić na
smyczy i bardzo ładnie mu to wychodzi. Na wybiegu jest
grzeczny i nie szuka drogi ucieczki. To małe czarne cudo teraz
czeka na Ciebie!

DIESEL

Arnold - piesek
rok urodzenia : 20-01-201 1
wielkość : mały
przebywa w kojcu nr 13 - nr 1711
data przyjęcia - 20.01.2012.
Kastracja: Tak

ARNOLD

SPORT SZKOLNY
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Szkoły podstawowe

Najlepsi w tenisie stołowym
Zakończyła się kolejna impreza w ramach współzawodnictwa sportowego
szkół na najbardziej usportowioną szkołę
podstawową w roku szkolnym 2019/20.
O jak najlepsze wyniki w tenisie stołowym rywalizowały drużyny dziewcząt i
chłopców ze szkół podstawowych.

W porównaniu z latami ubiegłymi ilość
szkół przystępujących do rozgrywek w tenisie stołowym nieco zmalała. Tenis stołowy
zawsze cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno w kategorii dziewcząt jak
i chłopców. Szkołę reprezentowały drużyny
trzyosobowe z klas VII – VIII.

Tym razem do mistrzostw zgłosiło się po
osiem zespołów zarówno wśród dziewcząt, jak i
chłopców. Zostały one podzielone na dwie grupy
eliminacyjne grając systemem każdy z każdym.
Drużyny zajmujące pierwsze miejsca w poszczególnych grupach, awansowały do półfinałów a
później do gier finałowych.

Zawodniczki i zawodnicy rywalizowali
w hali sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 29. Zawody te od lat prowadzi nam wzorowo nauczyciel tej szkoły Darek Szlubowski.
Trzy najlepsze drużyny w każdej kategorii
- z rąk sędziego głównego - otrzymały puchary i dyplomy, pozostałe drużyny dyplomy
i punkty do współzawodnictwa.

KOMUNIKAT KOŃCOWY – IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
KATEGORIA DZIEWCZĄT
GRUPA I			
1. SP 15 – SP 13		
3:1
2. SP 15 – SP SOKRATES 3 : 1
3. SP 15 – SP 38		
3:1
4. SP 13 – SP SOKRATES
2:3
5. SP 13 – SP 38		
3:2
6. SP 38 – SP SOKRATES 1 : 3

GRUPA II
1. SP 31 – SP 29		
2. SP 31 – SP Lingw3 : 0
3. SP 31 – SP 50		
4. SP 29 – SP Lingw1 : 3
5. SP 29 – SP 50		
6. SP 50 – SP Lingw3 : 0

TABELA KOŃCOWA		
1. SP 15				
2. SP SOKRATES			
3. SP 13				
4. SP 38				

TABELA KOŃCOWA
1. SP 31
2. SP 50
3. SP Lingwistyczna
4. SP 29

WYNIKI FINAŁOWE
4.1. o miejsce I – II 		
4.2. o miejsce III – IV		
4.3. o miejsce V – VI
4.4. o miejsce VII – VIII		

SP 15 – SP 31
SP 50 – SP SOKRATES
SP 13 – SP Lingwistycana
SP 38 – SP 29		

3:0
3:0
0:3

0:3
3:0
3:0
3:0

TABELA KOŃCOWA MISTRZOSTW
I miejsce – SP 31
II miejsce – SP 15
III miejsce – SP 50
IV miejsce – SP SOKRATES
V miejsce - SP 13
VI miejsce – SP Lingwistyczna
VII miejsce – SP 38
VIII miejsce – SP 29
Drużyna SP 31 wystąpiła w składzie:
Jezik Aleksandra, Kucharzewska Oliwia. Trener – Ania Weran
Drużyna SP 15 wystąpiła w składzie:
Augustyn Zuzanna, Rakowska Magdalena. Trener - Lena Kampka
Drużyna SP 50 wystąpiła w składzie:
Chrołowska Alicja, Nowak Julia. Trener - Jacek Ostaszewski



SP 29



SP 31



SP 31



SP 32



SP 50



SP 15

KOMUNIKAT KOŃCOWY – IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
TENIS STOŁOWY CHŁOPCÓW
GRUPA I
SP 29 – SP 38 –
3:1
SP 29 – SP 18
3:0
SP 29 – SP Lingwistyczna
3:0
SP 38 – SP 18
3:0
SP 38 – SP Lingwistyczna
3:2
SP 18 – SP Lingwistyczna
0:3
GRUPA II
SP 31 – SP SOKRATES
SP 31 – SP 32		
SP 31 – SP 2
SP 32 – SP SOKRATES
SP 2 - SP SOKRATES
SP 32 – SP 2

3:0
3:0
3:0
3:0
0:3
3:0

FINAŁY :
O I – II miejsce – SP 31 – SP 29 –
O III – IV miejsce – SP 32 – SP 38 –
O V – VI miejsce – SP 2 – SP Lingwistyczna
O VII – VIII miejsce – 18 – SP SOKRATES

3:0
3:0
0:3
0:3

OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ MIEJSC
I miejsce
SP 31
II miejsce
SP 29
III miejsce
SP 32
IV miejsce
SP 38
V miejsce
SP Lingwistyczna
VI miejsce
SP 2
VII miejsce
SP SOKRATES
VIII miejsce
SP 18
Drużyna SP 31 wystąpiła w składzie:
Bugała Kornel, Wrześniak Tomasz. Trener – Ania Weran
Drużyna SP 29 wystąpiła w składzie:
Peryga Oliwier, Szczygłowski Mikołaj, Żak Tymon. Trener – Dariusz Szlubowski
Drużyna SP 32 wystąpiła w składzie:
Ficenes Aron, Serwa Michał, Włoczek Maciej. Trener - Aleksandra Solska
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
LOMBARD
DELTA

A
LUCJ
REWO OWA
N
E
C

n

SKUP SPRZEDAŻ
n

n
Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

l

Cz-wa, al. NMP 3,

tel. 34 365 53 14
l

Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,
tel. 34 368 19 45

l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
n SPRZEDAM
1. FOTEL - 60 zł
2. Kanapę 2-osobową - 200 zł
3. Fotel obrotowy do biurka - 80 zł
4. Kurtkę damską M czerwoną
PUMA - 160 zł
5. Kozaki damskie skórzane rozm.
40 - 150 zł
6. Encyklopedia 24 tomy - 150 zł
tel. 660 714 015

n SPRZEDAM

Drewno kominkowe - opałowe
Worki: 8-15 zł rozpałkowe
brzoza - dąb - sosna
tel. 665 863 191

n SPRZEDAM
- botki damskie ocieplane nr 38
- obrus biały żakardowy 150x100
(bardzo ładny)
- kurtkę damską L pikowaną
(kolor: grafit)
Tel. 34 323 24 70 (od 15-stej)
n SPRZEDAM programator do
pralki typ 770 nowy
– tel. 790 819 855
n SPRZEDAM lodówkę ARDO –
wys. 141 cm, sprawna, cena: 190 zł.
Tel. 798 - 649 - 665
n SPRZEDAM ława rozsuwna
115 cm, po rozsunięciu: 165 cm,
wysokość regulowana, kolor
ciemny brąz, cena 35 zł
Tel. 798 - 649 - 665
n SPRZEDAM
- kożuch męski na wzrost 170 cm
- prasowalnicę elektryczną
- antenę do TV z przyłączem
( kpl do zamontowania )
- maszynę dziewiarską firmy Bosch
tel. 34 362 94 27
n SPRZEDAM futrówka skóra
(świnia) – tel. 790 819 855
n SPRZEDAM pilarka poprzeczno
-wzdłużna DMPA-40
– mało używana! tel. 790 819 855
n SPRZEDAM lustro łazienkowe –
o wym. 70 x 90 cm. Tel. 501 109 822
n SPRZEDAM ANTYKI – francuski
komplet z 1896 r.: biblioteczka
+ komoda z marmurowym blatem.
Sygnowany, perfekcyjna renowacja.
Tel. 34 – 367 65 56
n SPRZEDAM cegłę (czerwona,
pełna) z rozbiórki - 1000 szt.
Cena: 1,40 zł/szt. Tel. 798-258-531

n SPRZEDAM
maszynę do szycia przemysłową,
marki „MINERVA”
- stan bardzo dobry.
Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686
n SPRZEDAM toaletę kompakt. –
używaną w b. dobrym stanie
Tel. 501 109 822
n SPRZEDAM wannę metalową –
używaną w b. dobrym stanie,
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822
n SPRZEDAM drzwi harmonijkowe
– używaną w b. dobrym stanie,
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822
n SPRZEDAM drzwi wejściowe
Tel. 501 109 822
n SPRZEDAM drzwi pokojowe
prawe i lewe - białe z szybami
miodowymi. Tel. 501 109 822
n SPRZEDAM PAWILON 50M2,
na Biznes Centrum (możliwość
wynajęcia), tel. 602 307 570
n SPRZEDAM część do Chevroleta
Captive. CZUJNIK STOPU. NOWY.
MADE IN USA. Tel. 501 779 441

WYNAJMĘ
n WYNAJMĘ działający od 30 lat

sklep monopolowo-spożywczy 24H
na ul. Garibaldiego 18 / Częstochowa
tel. 531 186 403

n WYNAJMĘ M3 50M2, I piętro
umeblowane, gotowe na zamieszkanie,
najem krótkoterminowy,
ul. Dąbrowskiego 41,
tel. 602 307 570
n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85

m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki.
Tel. 695 654 373, 667 860 288

KURSY
n TRENING ZDOLNOŚCI

POZNAWCZYCH pamięć, uwaga,
myślenie, od 6 do 106 lat,
tel. 668 814 587

Unieważnia się dokument
prawa wykonywania
zawodu
o nr seryjnym AF012359
na nazwisko
Joanna Szczerbaniewicz
KUPIĘ
KUPIĘ motocykl , samochód,
motorower z lat 50-tych, 60-tych,
70-tych
zapomniany, zastały w garażu
Tel: 608 097 274
KUPIĘ motocykl , motorower z PRL-u
kompletny, np. WSK, WFM, JUNAK,
SHL, IŻ, OSA, motorynka, Jawa,
Wierchowina, inne.
Tel: 608 097 274
KUPIĘ motocykl , samochód z PRL
- zadbany z dokumentami
np. Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus,
moskwicz , wołga WSK , WFM ,
JUNAK , OSA i inne ciekawe
tel. 608 097 274

PRZYJMĘ
n PRZYJMĘ stare telefony
komórkowe, stare klucze, krzyżyki i
medaliki, stare monety, eurocenty.
Tel. 667 499 164
n PRZYJMĘ stare bilony - nominał

obojętny -tel. 663 626 576

n PRZYJMĘ srebro, może być

złom. Tel. 667 499 164

USŁUGI
n NAPRAWA POMP wodnych,

hydroforowych, samochodowych
i cyrkulacyjnych.
Ul. Ikara 133A, tel. 669 245 082

n FLASH GSM profesjonalny serwis te-

lefonów komórkowych orz nawigacji GPS. Częstochowa, al. Wolności 10
(w bramie). Tel. 888 149 969

n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat
Trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów
62A. Tel. 509 876 249

LOMBARD
KAPS

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM,
RTV i inne

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

www.kapssc.pl

MATRYMONIALNE

NIERUCHOMOŚCI
n SPRZEDAM DOM w szeregowej

zabudowie : Cz-wa / Lisiniec.
40% do wykończenia.
Tel. kontaktowy 34 317 27 48

n

umili samotnym paniom
czas i wieczór.

Tel. 534 599 568

n SPRZEDAM GRUNTY ROLNE 0,8911 ha
w Wysoka Lelowska / gmina Żarki
cena: 30 000 - do negocjacji
tel. 508 719 237 lub 506 797 760

ODKUPIĘ
nowy lub sprawny
przyrząd do
badania witamin

n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św.

Rocha. Dojazd z dwóch stron. Idealny
na działalność. Tel. 606 875 401

Vitastiq2

n SPRZEDAM działkę budowlaną na

ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

tel. 508 157 381

n SPRZEDAM pensjonat w Cz-wie pod
działalność. Ul. Gronowa 37.Długi
29 m, szer. 9 m – 2 kondygnacje, z
przybudówką. Tel. 502 636 143

n SPRZEDAM pole o pow. 8134

m2, dł. 250 m, szer. 40 – 45 m w
Częstochowie, ul. Juranda 40/44.
Tel. 887 627 682

n SPRZEDAM działkę budowlaną o pow.

2086 m2, wszystkie media: woda, prąd, gaz.
Jaskrów, 42-244 Mstów,
ul. Pszczela/ul. Ołowianka. Tel. 513 950 092

n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2
w kamienicy oraz lokal użytkowy
16 m2 w centrum Częstochowy.
Tel. 662 014 102

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią

na I lub II piętrze w centrum lub śródmieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040
(prosić Adama Klimasa)

ATRAKCYJNY 40-LATEK

MATRYMONIALNE
n RENCISTA, 58 lat, spokojny,
bez nałogów, pozna wdowę do
przyjaźni lub na stałe (najchętniej
bezdzietną). Proszę o sms i opis:
tel. 531 638 188
n WOLNY, lat 55, wzrost 1,79 m,
własne mieszkanie, niezależny,
pozna kobietę. Tel. 579 152 835
n SAMOTNY, po rozwodzie, 53 lata,
pozna panią chętnie puszystą,
starszą. Tel. 511-224-410
n WOLNY, lat 53, bezdzietny, wysoki,
normalny, niezależny finansowo,
pozna panią (pani może posiadać
dzieci). Tel. 660 006 217

KUPON
n a b e z p ł at n e o g ł o s ze n i e
– MOTORYZACJA
– SPRZEDAM
– INNE

– NIERUCHOMOŚCI
– KUPIĘ

– MATRYMONIALNE

– PRACA

Treść ogłoszenia:
........................................................................................................

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

........................................................................................................

W CZĘSTOCHOWIE

........................................................................................................

ZATRUDNI OD ZARAZ DIAGNOSTĘ
tel. 601 545 890

Nr tel. .................................................................................
WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI:
AL. NMP 51 (I piętro)
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ZASADY KORZYSTANIA

Otwarte
obiekty sportowe
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w
Częstochowie
poinformował, że w związku
z ogłoszeniem przez Radę Ministrów wejścia w życie III etapu
nowej sportowej rzeczywistości,
czyli zmian w ograniczeniach,
nakazach i zakazach w związku
z wystąpieniem stanu epidemii,
od 18 maja wznowiły działalność
obiekty sportowo-rekreacyjne
o charakterze otwartym administrowane przez Ośrodek.

Obiekty, które są już dostępne
to Miejski Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Dąbrowskiego,
Miejskie Korty Tenisowe przy ul.
3 Maja, Miejski Stadion Piłkarski
„Raków” przy ul. Limanowskiego,
Miejski Stadion Piłkarski przy ul.
Loretańskiej oraz Zespół boisk
na Sztucznym Lodowisku przy ul.
Boya Żeleńskiego. Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji przypomniał
również, że od 20 kwietnia otwarty
dla wszystkich chętnych jest Park
Wypoczynkowy „Lisiniec”, jednak
z wyłączeniem placu zabaw, parku
linowego, skate parku, wypożyczalni sprzętu pływającego i kąpieliska. Ponadto od 6 maja wznowił
funkcjonowanie system Częstochowskich Rowerów Miejskich.

Zasady korzystania
z otwartych obiektów MOSiR
w Częstochowie
■ Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego
58/64 jest czynny codziennie
w godzinach 8.00 – 20.00. Obiekt
udostępniony jest w części
otwartej – bieżnia i płyta trawiasta (z wyłączeniem trybun).
Chęć skorzystania z obiektu należy zgłosić telefonicznie pod
numerem: 607 208 646 lub
3436836 58. Co ważne, na terenie obiektu nie ma obowiązku
zakrywania twarzy, jednak przed
wejściem na obiekt i przed wyjściem z obiektu należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie. Na
obiekcie, w części otwartej, w tym
samym czasie może przebywać
jednocześnie maksymalnie 14
osób i 2 trenerów. Nie można
korzystać z szatni i węzła sanitarnego w budynku klubowym,
toalety są dostępne pod trybunami. Obowiązuje dezynfekcja
urządzeń i sprzętu sportowego
po każdym użyciu i każdej grupie
korzystających.
■ Miejskie Korty Tenisowe,
ul. 3 Maja 1 jest czynny codziennie: od poniedziałku do
piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) w godz. 8.00 - 20.00,
w soboty, niedziele i dni świąteczne w godz. 8.00 – 19.00.
Obiekt udostępniony będzie
w części otwartej – 5 kortów
(z wyłączeniem trybun i części
gastronomicznej). Chęć skorzystania z obiektu należy zgłosić
telefonicznie pod nr 605 475
548. Po wejściu na zarezerwowany kort nie ma obowiązku
zakrywania twarzy. Przed wejściem na obiekt i przed wyjściem
z obiektu należy obowiązkowo

zdezynfekować dłonie, w części
otwartej, na każdym z kortów,
w tym samym czasie mogą
przebywać jednocześnie maksymalnie 4 osoby i jeden
trener. Nie ma możliwości
korzystania z szatni i węzła
sanitarnego w budynku klubowym, jednak dostępne są
toalety. Tak jak w przypadku
innych obiektów, obowiązuje
dezynfekcja urządzeń i sprzętu
sportowego po każdym użyciu
i każdej grupie korzystających.
Zaleca się dokonywanie opłat
za wynajem kortu kartami
płatniczymi.
■ Miejski Stadion Piłkarski
„Raków”,
ul.
Limanowskiego 83, Miejski Stadion
Piłkarski, ul. Loretańska 20.
Obiekty są czynne dla zorganizowanych grup treningowych
klubów i stowarzyszeń sportowych, zgodnie z rezerwacjami
dokonanymi u kierowników
obiektów. Obiekty dla grup treningowych udostępnione są
w części otwartej- boiska piłkarskie – oczywiście z wyłączeniem
trybun i budynków klubowych. Po
wejściu na obiekty nie ma obowiązku zakrywania twarzy, ale
przed wejściem i przed wyjściem
z obiektów należy obowiązkowo
zdezynfekować dłonie. W części
otwartej, na pełnowymiarowych
boiskach piłkarskich limit osób
to 22 osoby i 4 trenerów. Jednocześnie istnieje możliwość
podzielenia boiska pełnowymiarowego na dwie części. Wówczas
na każdej połowie będzie mogło
w tym samym momencie przebywać 16 osób i 3 trenerów. Przy
podziale pełnowymiarowego boiska należy zachować 5-metrową
strefę buforową, w przypadku
boisk o mniejszych wymiarach,
na każdym z nich będzie mogło
jednocześnie przebywać maksymalnie 14 osób i 2 trenerów.
Nie ma możliwości korzystania
z szatni i węzłów sanitarnych
w budynkach klubowych (dostępne toalety). Obowiązuje
dezynfekcja urządzeń i sprzętu
sportowego po każdym użyciu
i każdej grupie korzystających.
■ Zespół boisk na Sztucznym
Lodowisku przy ul. Boya
Żeleńskiego 6/8 jest czynny
codziennie w godzinach 8.00 –
22.00. Chęć skorzystania z obiektu
należy zgłosić telefonicznie:
tel. komórkowy 603267090 lub
stacjonarny343606065. Na terenie obiektu nie ma obowiązku
zakrywania twarzy, ale przed
wejściem na obiekt i przed wyjściem z obiektu należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie. Na
obiekcie, w części otwartej, w tym
samym czasie może przebywać
jednocześnie maksymalnie 14
osób i 2 trenerów. Nie ma możliwości korzystania z szatni i węzłów sanitarnych w budynku
administracyjnym (toalety dostępne), obowiązuje dezynfekcja
urządzenie i sprzętu sportowego
po każdym użyciu i każdej grupie
korzystających.
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RAKÓW CZĘSTOCHOWA

Pierwsza drużyna na zgrupowaniu
Zespół Raków Częstochowa
w miniony poniedziałek udał
się na drugie z rzędu zgrupowanie. Ma ono na celu
przygotować drużynę do zbliżających
się
rozgrywek
ekstraklasowych, które zostały
przerwane z powodu stanu
epidemiologicznego w kraju.

Zgrupowanie zostało zaplanowane na pięć dni i odbywa się
w Sochocinie. W grupie osób w nim
uczestniczących są zawodnicy
pierwszej drużyny, a także sztab

szkoleniowy. Klub zapewnia, że
hotel, w którym przebywa zespół
jest dostosowany do obowiązujących rozporządzeń administracyjnych, które dotyczą funkcjonowania
hoteli w dobie pandemii. W poniedziałek wieczorem zarząd przekazał
również bardzo przykrą wiadomość o kontuzji zawodnika Miłosza
Szczepańskiego, który w trakcie
z jednego z treningów w Woli Chorzelowskiej doznał urazu skręcenia
stawu kolanowego. Piłkarz Rakowa
przeszedł już szczegółowe badania,
które konsultowane były ze specjalistą. Wynika z nich, że doszło do
uszkodzenia więzadła krzyżowego

przedniego (ACL) i łąkotki bocznej.
Tego samego dnia Miłosz Szczepański przeszedł zabieg rekonstrukcji uszkodzonego wiązadła,
który wykonał w Poznaniu doktor
Jacek Jaroszewski. - W trakcie zabiegu otwarcia kolana okazało się,
że konieczne jest przeprowadzenie
rekonstrukcji uszkodzonego więzadła. Wiemy już, że wszystko się
udało, a Miłosza czeka teraz około
6 miesięcy przerwy. Tak naprawdę
już dziś Szczepan rozpocznie swoją
walkę o powrót na boisko. Wszyscy
będziemy go w tym wspierać - zapewnił trener Marek Papszun.

ŻEŃSKA EKSTRAKLASA

Bebetto AZS UJD
jednak z brązowym medalem
To już pewne. Bebetto AZS UJD
Częstochowa wywalczyło brązowy medal w rozgrywkach
ekstraklasy kobiet w sezonie
2019/2020. Decyzję tę potwierdził w sobotę 9 maja Polski
Związek Tenisa Stołowego.

Zgodnie z regulaminem rozgrywek
PZTS sezonu 2019/2020, pkt 10.3.3.
Faza play off. Zakwalifikowanie
do fazy play off daje co najmniej
medal brązowy. Po 16 z 18 rozegranych kolejek na czwartym miejscu
sklasyfikowane zostało Bebetto
AZS UJD Częstochowa. Ze względu
na pandemię koronawirusa PZTS

ekstraklasy nie dokończono, a PZTS
postanowił zakończyć rozgrywki, co
klub uznaje za słusznie podjętą decyzję. Pierwotnie Bebetto AZS UJD
był na czwartej pozycji. W wyniku
odwołania zarządu klubu, PZTS
zmienił decyzję.
- Jeśli chodzi o klasyfikację przedwcześnie zakończonego sezonu,
wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom klubów, przyznaliśmy dwa
srebrne medale – AZS UE Wrocław
i SKTS Sochaczew, a także brąz
Bebetto AZS UJD Częstochowa –
wyjaśnił prezes PZTS Dariusz Szumacher. Mistrzem Polski został KTS
Enea SiarkaTarnobrzeg.
- Medal dla Naszego Uczelnianego
Klubu to też doskonała promocja,

tym bardziej, że to ma miejsce
w szczególnym roku, Częstochowa
obchodzi 800-lecie, AZS Częstochowa -75 lecie, a Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana
Długosza – 50-lecie. Miejsce medalowe gwarantuje Bebetto AZS UJD
udział w pucharze Europy w sezonie 2020/2021. Dotychczas pingpongistki z Częstochowy rozegrały
46 spotkań pucharowych. Dziękujemy Radzie Miasta Częstochowy,
Pani Rektor prof. dr hab. Annie Gawrońskiej-Wypych, firmie Bebetto,
pozostałym sponsorom oraz sympatykom i mediom za wsparcie –
skomentował trener Bebetto AZS
UJD Częstochowa Wiesław Pięta.

KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA

Ruszył nabór

Jazda na rowerze sprawia frajdę Tobie lub Twojemu dziecku? Jesteście z Częstochowy lub okolic?
Kolejarz-Jura to odpowiedź na wasze potrzeby! Właśnie ruszył nabór do klubu.

Rekrutacja obejmuje dziewczęta i chłopców z roczników 2006, 2007, 2008, 2009. Dla każdego rozpoczynającego swoją przygodę z kolarstwem, klub zapewnia rower szosowy i treningi z wykwalifikowaną kadrą trenerską.
Więcej informacji: https://www.facebook.com/kolejarz.jura
Kolumnę opracowała Paula Nogaj

16.

PIĄTEK-NIEDZIELA 22-24 MAJA 2020

ROZRYWKA

Hasło z ostatniej krzyżówki brzmi: „To kobieta wybiera
mężczyznę, który ją wybierze”. Za prawidłowe rozwiązanie
nagrodę otrzymuje KATRZYNA GÓRA.
Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody do redakcji
„Życia” (al. NMP 51, w bramie, I piętro)

WYGRAJ PRZEGLĄD KLIMATYZACJI
WRAZ Z ODGRZYBIANIEM
OD AUTOSERWIS CZĘSTOCHOWA
Rozwiązanie przyślij na adres:
konkursy@zycieczestochowy.pl do dnia 28.05.2020

